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ُق ط وٌفَُشَّتُ
 -ِإربدُ  -ِلواُء الوسطيةِ  -نَـاِشـئَـِة َمـْدَرَسِة َكْفَرَعاَن اأَلَساِسيَِّة لِْلَبِنيَ َكـوَْكـبَـٌة ِمْن 

 األُردن.
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ُفَـرِيـق ُالَعـَمـِل:
 

َُأْْحَُد َهَزاِيَة.َأْشَرَفَُعَلىُالَعَمِل:ُ -

 -لواُء الوسطية -: َكوَْكَبٌة ِمْن نَـاِشـَئِة َمْدَرَسِة َكْفَرَعاَن اأَلَساِسيَِّة لِْلَبِنيَ ِدع ـونالـمـ ْبـ -

 األُردن. -إربد

 : َشارَكُيفُالطباعةُِ -

 يَزن اللبابنة )عاشر(. - )تاسع(ُم ؤنسُرحابنة -
 الرباء عبدالرحيم )تاسع(. -الَفصيل رجائي)تاسع( -
 العزام)تاسع(. عمر رامي –ُُممد جودت)تاسع(  -
 عدي القرعان)تاسع(. -ُعمر مناور)تاسع( -
 ُممد خري جمدالوي)تاسع(. –أَيهم الذينات)تاسع(  -
 زيد بشار ذينات )تاسع(.  -ُُممد عامر ابو الفول)تاسع( -
 مكتبة الرافدين. -أنُس  طوافشة)عاشر( -
 : اإلسناد ُالفنُي -

 اأُلستاذ إياد أبو صاع. -اأُلستاذ سهل صواحلة -

 اأُلستاذ أْحد طه. -ذ ضيف هللا العمرياأُلستا -

 أْحد موفق غرايبة)تاسع(. -)تاسع( مؤنسُرحابنة  -



 أْحد أبو الفول)ثامن(. -ْحزة خالد اعدوس)تاسع( -

 ُممد سرحان)ثامن(. -عبادة أبو الفول )ثامن( -

 أشرف شديفات)تاسع(.  -ُممد نور)ثامن( -

أْحد عبد -)ثامن(مصطفى العزام  -طارق أبو زيتون)ثامن( التدقيقُاللغوي: -

مؤنس  -ُممد الوديان)تاسع(-علي العزام)ثامن( -زيد غرايبة)ثامن( -اجمليد)ثامن(

 رحابنة)تاسع(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ُالِفْهِرسُ 
َُيَدْيُالق ط وفُِ 11ُ...بـَْيَ

 91التَّاِسُع...  –ُمْؤِنٌس الرحابنة  مقدمة.....
ُالفصلُاألول:ُ
ُ  11...ميُوأيبُومعلميُوأخيكلماٌتُمهداٌةُأل

ُِاْْسَْيُ   .الثَاِمن -َغْيث العزام .....َأَول 
 الثَاِمن. –عَباَدة أَبُو الُفوِل  يَاَُأْغلىَُزْهَرتـَْيِ.....

 الثَاِمن. -طَارُِق زِيَاُد أَبُو زَيـُْتون  وََكْيَفََُل؟!.....
 الثَاِمن. -َأْْحَُد ُُمَمَّد أَبُو الفول ِاْحرْصُيَاَُصِديقي.....

 الَساِدس. –تَامر َأْْحَد .....َزرْع ُاحل ب ُِ
 الثَاِمن. –ِإبـَْراِهيُم ُمْنِذر العزام ِاْحِِتَام ُالَواِلدين.....

 الثَاِمن. -ُُمَمٌَّد نور لبابنة ِاْغَتِنْمَُماَُداَمُبَاب َكَُمْفت وًحا.....
..... َُوالَعْطف   الثَاِمٌن. -َأْْحَُد َخْلُدون احلَْب 

 الثَّاِمنُ  –ٌد َسرحان ذينات ُُمَمَّ أ مِ يُاَلِِت.....
 الثامن. -.....أْحد عبد اجمليد العثمانَبْسَمٌةُعلىُِشفاِهنا
 الَتاِسٌع. –يـََزُن الرحابنه .الق ْدَوة ُاحَلَسَنة ....

 الثَّاِمُن. –ِوَساُم ُُمَمَّد العزام َأْعَظم ُالَفَراِئِض.....
 الثَاِمن. –وف الرحابنة ِإبـَْراِهيُم َعْبُد الرَّؤُ َوْرَدتَاِنُفَواحتان...

 الثامن. –ُممود فرج أبو الفول ِقْمٌة.....
 الثَّاِمُن. -َعَلي رَاِمي العزام َوَسنَـْهِدم َُخْيَمتَـَنا.....



 الثَّاِمُن. -َُمُْموٌد رِيَاض أَبُو الفول َهِديَة ُهللِاُلَِنا.....
 اِمُن.الثَّ   -زَْيٌد ُمَوفَّق غرايبة األ ميُامل َجاِهَدة .....

 الثَاِمٌن. -تَامر ََجَال العزام ِكَفاح ُأ مًّ.....
.....  الثَّاِمُن. -َبَشاُر َعْبد الَلِطيف اللبابنة بـَْيٌتُِمْنَُخَشب 

 الثامن. –عمر حسن رحابنة َلُتـ َقصِ ر.....
 الثامن.–مصطفى سليمان العزام أميُوأيبُيفُقليب.....

 السابع.-إبراهيم جمدالوي أْحدقيمٌةُعظيمٌة.....ُ
 الثامن. -مهدي وليد العزامأغلىُهدية.....
الثَاِمن. -ِعَصاُم ُأَساَمة تالويِرَساَلة ُش ْكر .....  

َُكَأيب.....  الثَّاِمنُ  - ِعَصاُم ُأَساَمة تالوي َأرَاه 
 العاشر. -يَزُِن بسَّام اللبابنةامل َعلِ م .....
 .الَتاِسع -يَزُِن َأْْحَد رواشدة َأِخي.....

11ُ...ُِمْنَُمكارِِمُاأَلْخالقُُِ:ْصل ُالثَاِنُالفَُ
 الثَاِمن. –َأْْحَُد َخْلُدون س ر ور َُعائَِلة .....
 .العاشر-ُممد عامر أبو الفولألَنكُأخي.....

 الَتاِسع. –َعمر رَاِمي العزام م َساَعَدٌة.....
 الَتاِسع. -الربَاُء َعْبد الَرِحيِم ََلََُتْزْع.....

 الثامن. -د جودت الوديانجم .....التـَْوبـَةُ 
 التاسع -أمري َجاحنةَحقيُاجلَاِر.....

:ُق طـ وٌفَُشَّت...ُ 96ُالَفْصل ُالثَاِلث 
 الَتاِسع. -َعِدي ُُمَمَّد القرعان م َناَظَرٌة.....

 الَتاِسع. –يَزُِن رواشدة َو َوِجيِه  العزام ِغَذاء ُاْلَعْقِل.....



 الثَاِمن. –اِهيُم الرحابنة)ُُمَاَوَلة أوىل(...ِإبـْرَ ِشْعرٌُ
ُلكم.....  الَساِبع. -َْحَْزُة َرَزَق ِبّنِِ ملحم اخِتت 

 الَعاِشر. -َْحَْزُة ِعْمَران أَبُو سرايا َرَساِئل َُقِصريٌَة.....
 الَساِبع. –َعْبد الَرْْحَِن حابس أبو الفولكرةُالقدم.....

ُاأل وِلْمِبَية.....  ابع.الس -عبداخلالق يوسفاألَْلَعاب 
 الَعاِشر. –ُُمَمٌَّد العزام ََتِْقيٌقُص ح ِفي:الَتْدِخي َُخَطٌرُ...:ُ

 التاسع.-َأْْحَُد ُمَوفَِّق غرايبةاَْلَعَمل .....
 الَتاِسع. –ُعْمُر َمَناِور العزام ِقيَمة ُاإِلْنَساِن.....

 العاشر. -يزن بسام اللبابنةرِْحَلٌةُيفُالَبْحِر.....
 

...ُ:ُ الفصل ُالرابعُ  69ُِفِلْسِطي ُواألردن ُواجلَْيش 
 الَتاِسع. –زِيد ُُمَمَّد التالوي يَاُِفَلْسِطي .....

 الَتاِسع. –زِيد َبشار ذينات ب ْشَرى.....
ُاْلَوَطن.....  التاسع.-أَْيهم نَِبيل الذيناتَحاِرس 

 التاسع.-يُوُسُف أَبُو اْلُفولِ َوَسن َصلِ يُبِاْلَمْسِجِدُاأْلَْقَصى.
 الَتاِسع. –َْحَْزُة َخاِلِد العدوساَلٌةُِإىَلَُواِلَدِةَُأِسرِي.....ِرسَُ

 تاسع -أْحد عوض غرايبةأ ريد ُمنَكُياُعمِ ي.....
 التاسع -.....ُممد سامر لبابنةَفخ وٌرُِبكَُ

 الَتاِسع. –ُُمَمَُّد َخرْيِ اإلبراهيم .....ك ليَناُِبَكُنـَْفَتِخرُ 
 التاسع. -ل......ُممد ُممود أبو الفو رجالٌُ

 الَتاِسع. –ُعْمر ُمَناِور العزام ح ل ِمي.....
 الَتاِسع. -ُعَديُّ ُُمَمَِّد القرعانج ن ود ُاأْل ْرد نِ .....



ُاحْل د وِد......  الَتاِسع. -َغْيُث ُأَساَمةَ َحاِرس 
 الَتاِسع. –زِيد َبشار ذينات يَاُِفَلْسِطي ُأَْنِتُلََنا.....

 الَعاِشر. –بسَّام اللبابنة  يَزِنُ األ ْرد ني......
 

ُ 111الفصلُاخلامس:ُاحل ر ِية ُوالطبيعة َُوالَرِبيع ...
 التاسع.–يَزُِن َهاِشُم  و َمْهِديُّ ُُمَمَّدَاحْل ر ِيَة .....

 الَتاِسع. –ُُمَمٌَّد َجوََّدْت اْلُوْديَاُن ح ر َِيِِتُأحلى.....
 لَتاِسع.ا –ِيان العزام .....!س ْبَحاَنَُخاِلِقَها

َيا..... نـْ   التَّاِسعُ  -ََجَاُل ُُمَمَِّد أَبُو زَيـُْتوٍن َسَعاَدة ُالدي
ُك ليَها التَّاِسعُ  -.....َأْْحَُد ُُمَمَِّد اللبابنةإهناُاحْلََياة   

 الَتاِسع. –.....َأْشَرَف الشديفات رِْفق
 الَساِبع. –ُُمَمَّد طَارِق أَبُو زَيـُْتون القائد ُوالنملة .....

.....ا َُوالَقَمر   الثامن. -َُمُْمود فـَرَج أَبُو الفوللَشْمس 
 الثَاِمن. –ُعَباَدُة َْحَْزة أَبُو الفول الربيع ُ.....

 الثَاِمن. –ُعَباَدُة َْحَْزَة أَبُو الفول قـَْلَعة َُعْجل وَنُ.....
 
 
 
 
 
 
 



 
ُِبْسِم هللِا الرَّْْحِن الرَّحيم

َُيَدْيُالق ط وفُِ ُبـَْيَ
ْمُد هلِل َربِِ اْلَعاَلِمَي َوصلى هللُا َوَسلم َعَلى َرُسوِل هللِا َو َعَلى آلِِه َو َأْصَحابِِه احلَْ     

 َأَْجَِعَي، أَمَّا بـَْعُد:
لَْيَس الـمـُـَراُد ِمْن طَاِلٍب ُدوَن السَّاِدسَة َعْشرَة ِمْن ُعْمرِِه َأْن يـَْبَتدَِع ِف الِفيزِيَاِء        

يَدًة، َأْو َأْن َيْكَتِشَف ُعْنُصًرا ِف الِكيِمَياِء، َأْو ََيََْتَِع فـَْرًعا حديثًا ِِف َنَظرِيًَّة َجدِ 
الرِِيَاِضيَّاِت، أَْو َأْن يـُْنِشَئ ِديَوانًا ِمْن َشْعٍر، أَْو َيْكُتَب ِكَتابًا ُمْبَتَدًعا ِِف الِفْقِه َأْو اللَُّغِة 

َياَسِة أَْو ااِلْجِتَماِع أَْو  َحاَفة َأْو التَّارِيخ َأْو َغرْيِ َذِلَك، َفُكلُّ َأْو السِِ ااِلْقِتَصاِد َأْو الصِِ
ِِبَا َوَأَساِتَذِِتَا..  َذِلَك اَل ُُتِْدثُُه الـَجاِمَعاُت َعَلى َكثْـَرِة ُطالَّ

 ِإًذا َفَما الَغايَُة ِمْن َهِذِه القطوف؟ ِإنَـَّها َغايَاٌت اَل َغايٌَة..      
َياِن، فَاإِلْبَداُع ِف أَْبَسِط تـَْعرِيِفِه ُهَو  َكسْ   األ وىَل:      ُر النََّمِط ِف َحَياِة َهُؤاَلِء الِفتـْ

َكْسُر النََّمِط الـمـْأُلوف، َوِاْسِتْحَداُث ِفْعٍل َجِديٍد يُِثرُي ِف النـَّْفِس ِمْن الدَّْهَشِة َما يُِثريُُه 
 الـَمْشَهُد الَِّذي تـََراُه أِلَوَِّل َمرٍَّة.

َا ُكلَّ َنْشٍر، الثَانَِيةُ ُُُُ : تـَْعِليُمِهْم اجلُْرأََة َعَلى النَّْشِر، َواَل أَْقِصُد النَّْشَر اأَلَدِبَّ، َوِإَّنَّ
ِعْلِمًيا َكاَن أَْم أدبًيا، فَاليَـْوَم ِقَياًسا ِإىَل َحَداثَِة أَْعَمارِِهْم َقْد َنَشُروا ُنُصوًصا ِمْن اخلََواِطِر 

ًدا ِِف قَاِبِل ُمْستَـْقَبِلِهْم َقْد يـَْنُشُر َأَحُدُهْم أَْو َأْكثـَُر ِإْحَدى تِْلَك الـمـََعاِرِف اأَلَدبِيَّة، َوغَ 
ََْرَِبِِت الطَّوِيَلِة َمَع اجلَاِمَعاِت َومَع الَِِّت تـََقدَّمْت بـَْيَ َيَدْي القطوف. فَإِنِ   ِمْن 

ُم إِنـَْتاَج الِعْلِم أَْعَلُم َأنَّ الـُمْشِكَلَة ِف َعَدِم إنَِتاِج الـُمَؤسََّساِت الَِِّت يـُْفتَـَرُض أَنَـَّها َتْدعَ 
ْأِي الِعْلِم ِِف َجاِمَعاتَِنا لَْيَس ِف اِْنِعَداِم الُقْدرَِة، َوَلِكنـََّها ِِف اِْنِعَداِم اجلُْرأَِة َعَلى ُُمَاَلَفِة الرَّ 

 السَّاِئِد َوِإْنَشاِء رَْأٍي َجِديٍد.
َها، َواليَـْوَم اَل آُمُل َكِثريًا ةُ الثَالِثَُُُُُُُُ : ذِْكَرى، َواَل يـَْعِرُف الذِِْكَرى ِإالَّ َمْن ِاْشَتاَق إِلَيـْ

َياِن َمْعرَِفَة َهِذِه الَغايَِة، فَأَيَّاُم الـَمْدَرَسِة ثَِقيَلٌة ِحيَنَما َتَكون، فَِإَذا َمَضِت  ِمْن َهُؤاَلِء الِفتـْ



يَلًة ِإىَل السُُّنون، َوَصاَرْت ذِْكَرى قَـ  ْبَل ِعْشرِيَن َعاًما أَْو َثاَلِثَي أَْو َأْكَثر، َصاَرْت َجَِ
النـَّْفِس، ُمؤِنسًة ِف الذَّاِكَرِة، ُمْدِهَشًة ِف ااِلْعِتَباِر، أحقًّا َقْد َمَضى َذِلَك الصَِّغرُي َوَلْن 

 يـَُعوَد؟!
ِعْشرِيَن َعاًما َأْو َأْكثـََر أُقَـدُِِم ََلُْم َهِذِه  فَِإىَل أُولَِئَك الَِّذيَن َسَيَتذَْكُروُن بـَْعدَ         

 القطوَف لِـذِْكـَرى الـَخـيـِْر.
ُشيخي:  سألت 

"َسأَْلُت َشْيِخي: يَا َشْيِخي، َما بَاُل الرَُّجِل يَِعيُش ِمـئَـَة َعاٍم اَل يـَتَِّخُذ َصاِحًبا َأْو  
 َلْيِه َوَسلََّم َقْد اِتَـَّخـَذ أُلُـوَف اأَلْصـَحـاِب؟!َصاِحبَـْيِ، َونـََرى َرُسـوَل هللِا َصلَّى هللاُ عَ 

َاَذ َأْصَحابِـَك ِمْن أَقْـَراِنَك أَْعياَك َذِلَك، َوَلِكن اْرفَـْع        فـََقاَل: يَا بـُّنِِ ِإْن أََرْدَت ِاّتِِ
ى َأنَّ َأْصـَحـاَب َرُسـوِل هللِا تَـاَلِميَذَك ِإىَل َدَرَجِة َأْصَحاِبَك يَـْكـثُـْر َأْصـَحـابُـَك، َأالَّ تَـرَ 

َا َكانُوا َتاَلِميَذُه."  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَّنَّ
ومن ََثَّ فهذا كتاٌب َجعُت ِفيه ِإْبَداَعاِت َأْصَحاِب! َعَسى َأْن َتُكوَن َداِفًعا َلْم أِلَْكثـََر 

با. َريَاتِمْن َذِلَك ِف قَاِبِل أَيَّاِمِهْم، َوذََكرى ِمْن ذِكْ  ُ الصِِ
َُأْْحَد ُهزاِيةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
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ُةم قدم

ُ

 التَّاِسعُ  –ُمْؤِنٌس الرحابنة 
نـَُقدُِِم بـَْيَ أَْيِديُكْم َهَذا الِكَتاَب اجَلِميَل الَِّذي ََيِْوي ِفْقَراٍت وَِكَتابَاٍت وََكِلَماٍت      

ِمْن   ُمتَـنَـوَِِعًة، َهَذا الِكَتاُب َحَوى ِمْن تَْألِيِف أَبـَْناِئُكْم َوِإْخَواِنُكْم َوَأْحَفادُكْم َما َسطَُّروه
ِكَتابَاِِتْم اجَلِميَلة، فـََلْواَل ُهْم َلما أُلَِِف َهَذا الِكَتاُب، فََأَرْدنَا َأْن ََنَْعَلُهْم َيْكتُُبوَن ذِْكرى 

 .َلـُْم يـََرْونـََها، َويـَتَـَعجَُّبوَن ِمْن ُرْؤيَِتَها ِِف املـُْستَـْقَبلِ 
َعِجيَب ِمْن أَْفَكاٍر َجِديَدٍة، َكاَنْت َُمُْبوَسًة ِِف َو َما ِإن تـَُقلُِِبوا َصَفَحاتُِه َفَستَـَرْوَن ال     

يَلًة ُتدُِِب  نـُُفوِس َشَباٍب َلَْ يـََتَجاَوْز ُعْمُرُهْم السَّابَِعَة َعْشَرَة ، فَاقْـَرُؤوا ِقَصًصا َوِعبَـًرا َجَِ
أُِطيَل َعَلْيُكْم فَأَنَا َأْعِرُف  ِف النـَّْفس َجـَماََلَا، َوتـَْرُسُم َعَلى الُوُجوه اِبِْتَساَمًة. اَل أُرِيُد َأنْ 
  ..أَنَُّكْم ُمَتَشوُِِقوَن لِِقَراَءتِِه، نـَْرُجو َأْن يـََناَل ِإْعَجاَبُكْم َو ِرَضاُكمْ 
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ُالفصلُاألول:
َُكِلَماٌتُم َهَداٌةُِإىَلُ

ُأ مِ يَُوَأيبَُوم َعلِ ِميَُوَأِخيُ
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ُ
ُِاْْسَْيُِ ُ.َأَول 

ُ
  الثَاِمن -َغْيث العزام 

اَل بُدَّ َأْن يـََتَكرََّر ِاْْسَا َشْخَصْيِ ِف ُكلِِ َحاٍل ِمْن َأْحَوالَِنا، ِِف فـََرِحَنا َوِف ُحْزنَِنا، ِِف 
َل ِإىَل ََنَاِحَنا َوَفَشِلَنا، ِف ُقوتَِنا َوَضْعِفَنا. ِإنَـُّهَما اجِلْسَراِن الِلَذاِن نـَْعبُـُر ِمْن ِخاَلَلِِْم لِنصِ 

 ..َمَراِتب الرقُّي َوالنََّجاح
 ..َأِب َوأُمِِي، نَِبْع احلََنان َوالُقوَّة، ُمَصدُِِر الطَّاَقِة َواألََمانِ 

  .َأِب َوأُمِِي، أَنـُْتَما قـَلِِِب النَّاِبض بِاحلََياِة ُحبُُّكَما َيْسرِي ِف ُعُروِقي
 َكْيَف اَل؟

 َوأَنـُْتَما ِسرُّ ُوُجوِدي،
ُهَما،َأوَّ   ُل ِمْن َنْظَرُت إِلَيـْ

ْعتُـَها،  َوَأوَُّل َأْصَواٍت ْسَِ
 َوَأوَُّل ِاْْسَْيِ َنطَْقْت ِِبَِما َشَفَتاي،

 ُُُُُُُُُُُِإىَل َمْن سهُروا اللََّياِل ِمْن َأْجِليَّ َوَرَْسُوا الَبْسَمَة َعَلى َوْجِهي،
 ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُِإىَل َمْن أوصان َرِبِِ ِبطَاَعِتِهْم، 

 ِإىَل َأِب َوأُمِِي،
 َحِفَظُكَما هللاُ، َوَرَعاُكَما، َوأَبـَْقاُكَما لناظري َمَدى احلََياِة. 
 

 



ُيَاَُأْغلىَُزْهَرتـَْيُِ

                                  ُ
 الثَاِمن -عَباَدة أَبُو الُفوِل 

 َأهَناَك حٌب َكُحبِِِهَما؟ 
 َك َحَناٌن َكَحَناِِنَِما؟َأهَنا 
 َأهنَاَك أَْعَظُم ِمْن قـَْلبَـْيِهَما؟ 
ُهَما؟   َأهَنَاَك ِمْن يـَْعَتِّن ِبَك َأْكثـََر ِمنـْ
نـََعْم، ِإنَـُّهَما الَواِلَداِن، الِلَذاِن ُكلَّ يـَْوٍم َنْستَـْيِقُظ َعَلى ََهَْسٍة ِمْن َحَناِِنَِما، َوَلْمَسٍة ِمْن  

َناٍن..أََماِِنَِما، َونـَنَ   اُم َعَلى َصْوِت الرَّاَحِة َوَلْمَسِة ِاْطِمئـْ
نـََعْم، ِإنَـُّهَما الَواِلَداِن، أُمَُّك الَِِّت َْحََلْتِك ِتْسَعة َأْشُهٍر، َوَُتَمََّلْت ِمْن َأْجِل َأْن تَِعيَش   

َيْسِقيِك َويـُْلبَسِك َأَْجََل َأَلََ طَْلَقاٍت الواَِلَدة. َوأَبُوَك الَِّذي َسِهَر ِِف َعَمِلِه لَِيْطَعَمِك وَ 
الثَِِياِب.. َُهَا الَواِلَداِن ِإَذا َمِرْضَت يسهَراِن لَِراَحِتَك، َوِإَذا َدَعْت احلَاَجُة َيْصرِفَاِن َلَك 

ْهَرتـَْيِ َأْغَلى اأَلْدِويَِة لَِعاِفَيِتَك.. َفربَُُّهَا َواِجٌب، َوُعُقوُقِهَما ِمْن َأْكبَـُر الَكَبائِِر، يَا أَْغلى زَ 
ْمُتماه لنا، "ُِف الكون، َمْهَما فـََعلنا فـََلْن َنُسدَّ َما َُأْوزِْعِنَُأْنَُأْشك َرُنِْعَمَتَكُاَلِِتَُقدَّ َربِ 

َعْمَتَُعَلَيَُوَعَلٰىَُواِلَدَي" ُ .ُأَنـْ
 
 
 
 



 
ُوََكْيَفََُل؟!

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
 الثَاِمن. -طَارُِق زِيَاد أَبُو زَيـُْتون 

 ِبرُّ الَواِلِديَن أُوىَل ِمْن اجِلَهاِد، ِبرُّ الَواِلِديَن أُوىَل ِمْن اجِلَهاِد. 
 َكْيَف اَل، َوَقْد تـََعاَونَا َعَلى ِإَْنَابِِه؟!  
 َكْيَف اَل َوَقْد َْحلتُه أُمَُّة ِتْسَعَة َأْشَهر َوْهًنا َعَلى َوُهنَّ؟  
 مُُّه ُشُهورًا َكِثريًَة؟َكْيَف اَل َوَقْد أَْرَضَعْتُه أُ   
 ُه؟َكْيَف اَل َوَقْد َكاَن أَبُوُه يـَْنَتِظُر فـَرَاَغ الَعَمِل لِيَـُعوَد بَِلْهَفٍة ِإىَل ِطْفِلِه َكْي ََيَْتِضَنُه َويـَُقبِِلَ   
 َكْيَف اَل َوَقْد ِاْجَتِمَعا َعَلى تـَْربَِيِتِه؟  
اء الَعَمِل لِيَـُعوَد بِالـَماِل لِيُـْنِفَقُه َعَلْيِه َكْي يَِعيش َكْيَف اَل َوَقْد َكاَن أَبُوُه يـََتَحمَُّل َشقَ   

 طُُفولََتُه؟
 َكْيَف اَل َوَقْد َأْخبَـَرنَا النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَّ ِبرَّ الَواِلِديَن أُوىَل ِمْن اجِلَهاِد؟  
َوهللِا ِلَما َكاَن ليُـَفارِقـَُهَما أََبًدا، َفَكْيَف بِالَِّذي يَعُق َلْو رََأى اإِلْنَساُن ِاْعِتَناَء َواِلِديِه بِِه فَـ  

 أَبَاُه َوأُمَُّه؟
أَيـُْرِضيُه َضِمريُُه؟!. أَُيطَاِوُعُه قـَْلُبُه؟!. أَفَِنَيْت َذاِكَرتُُه؟!. َكْيَف َلُه َأْن يـَْنَسى؟! أََما ِف  

َها َصْوتَُه؟! َكْيَف يـَُعُق أَبَاُه َوأُمَّه؟! َأاَل قـَْلِبِه من َرْْحٍَة؟ أَْم ُهَو أَْقَسى. َكْيَف يـَرْ  َفُع َعَليـْ
ِه َوأَبِيِه، لِيَـْنَدْم، لَِيْبِك َعَلى َما  ََيَاُف رَبه؟! َأاَل يـَُوقُِِر ِديَنُه؟!. فـَْليَـُعدْ، َولِيُـَقبِِْل َيَدْي أُمِِ

 َقدََّم، لِيَـُعْد لِِلِ تـَْوبًَة َنُصوًحا.
 



 
ُيقي.ِاْحرْصُيَاَُصدُِ

                             
 الثَاِمن. -َأْْحَُد ُُمَمَّد أَبُو الفول  

َياِن، وَلَْ َيُكن ِعْنَدَها         بـْ َكاَنْت َعُجوزًا َكِبريًَة ِِف الُعْمِر، َأَْنََبْت َثاَلثَة ِمْن الصِِ
تَـَزِوُِج بـََناٌت. َكاَن َأْواَلُدَها ِكَبارًا، اِثـَْناِن ُمتَـَزوَِِجاِن، َوالثَّ 

ُ
اِلُث بِاجلَاِمَعِة. َكاَن ااِلْبَن امل

تَـَزِوُِج الثَّاِن اَل َيَكاُد يـَُزوُرَها..
ُ
 اأَلوَُّل يـَُزوُر أُمَُّه َأْحَيانًا، وََكاَن الَوَلُد امل

لِيَـْعَمَل  َمَضِت األَيَّام َحَّتَّ اِنـْتَـَهى ااِلْبُن الثَّاِلُث ِمْن اجلَاِمَعِة، وقـَرََّر َأْن ُيَساِفرَ      
َوَيْسَتْمِتع مبَتفات َحَياتِه. َكاَنْت األُمُّ َعُجوزًا اَل َتْسَتِطيُع َأْن تـَنـَْهَض بِنَـْفِسَها ِبَسَبب  
ِكرَب ِسنِـَها.. َوِف يـَْوٍم ِمْن األَيَّاِم َمِرَضْت األُمُّ الَعُجوُز َوَماَتْت، َوِعْنَدَما َعِلَم اأَلْواَلُد 

يًعا َعَلى َهَذا اأَلْمِر الَِّذي َكانُوا يـَُقوُموَن بِِه، َوأَْمَسْوا ُكلََّما َتذَكَُّروا ِبَوفَاِِتَا َنِدُموا َجَِ 
اللََّحظَات اجَلِميَلَة الَِِّت َكانُوا يـَْقُضونـََها َمَعَها َْيزنُوَن َويـَْنَدُموَن َعَلى َما فـََعُلوا.. 

 فَِاْحِرْص يَا َصِديُقي َعَلى ِبرِِ َوالدِِيك.
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ



ُ
. َُزرْع ُاحل بِ 

                                                    
 الَساِدس –تَامر َأْْحَد                 

َهْل تـَْعَلُم؟ رَِعايَُة الَواِلِديَن أُوىَل ِمْن اجِلَهاِد ِف َسِبيِل هللِا، "َجاَء َرُجٌل ِإىَل َرُسوِل      
َسلََّم فَِاْسَتْأَذَن ِف اجِلَهاِد، فـََقاَلَك أحيٌّ َواِلَداَك؟ قَاَل: نـََعْم، قَاَل: هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه وَ 
 َفِفيهَما َفَجاِهْد".. 

َهَذا احَلِديُث َحِديٌث َيُدلُّ َعَلى ِقيَمِة الَواِلِديَن ِف َحَياتَِنا، َوَيْدُل َعَلى َزرِْع         
َُوق لََُّل َماُ"قال هللا تعاىل: ُُحبِِ األُمِِ َواأَلِب ِف قـُُلوبَِنا َهْرُه َا ُتـَنـْ َُوََل ُأ ف   ُتـَق لََُّل َما َفاَل

َُكِرِيًا"  .قـَْوًَل
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ



ُ
ُِاْحِِتَام ُالَواِلدين

                                   
 .الثَاِمن -ِإبـَْراِهيُم ُمْنِذر العزام   

اٍن، َوِاْحَتَاُم الَواِلدين َسَبٌب ِلُدُخوِل ِاْحَتَاُم الَواِلِدين َواِجٌب َعَلى ُكلِِ ِإْنسَ      
َهْرُه َا" اإِلْنَساِن اجلَنَُّة، قَاَل تـََعاىَل  َُوََلُتـَنـْ َنا  " َفاَلُتـَق لََُّل َماُأ ف   ْعََن ِمْن اآليَِة َأنَّ َعَليـْ

َ
َوامل

 ِاْحَتَاَم الَواِلدين َوُمَساِعَدِتَِما َوتـَْلِبَيَة َحاَجِتهما.
( َفَحَراٌم َعَلْيِه، أَْنَصُح َأيَّ ِإْنَساٍن َعاقٍِ ِلَواِلِديِه َأْن َوَمْن يـَقُ      وُل أِلََحِد َواِلِديِه )ُأفٍِ

ُهْم ااِلْعِتَذاَر، قَاَل تـََعاىَل:      ْنَساَنُِبَواِلَدْيِهَُْحََلْته ُأ ميه َُوْهًناَُعَلىُُ"َيْطُلَب ِمنـْ َناُاإْلِ َوَوَصيـْ
 . " َوْهنُ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
َُماَُداَمُبَاب َكَُمْفت وًحاِاْغَتِنْمُ

                                                               
 الثَاِمن. -ُُمَمٌَّد نور لبابنة                              

اأَلَماِن ِعْنَدَما أََتَكلَُّم َعْن احلََناِن َواحُلبِِ أَْعِّن أُمِِي. َوِعْنَدَما أََتَكلَُّم َعْن          
َوالَعطَاِء أَْعِّن َأِب. فـَُهَما َأْعَظُم النَِِعِم الَِِّت َوَهَبنا الِِلُ تـََعاىَل َوُلواَل ُوُجوُدُهْم َلما ُكنَّا 

 ُهَنا، َوُلواَل رَِعايـَتـُُهْم لنا َلما ُكنَّا َما ََنِْن َعَلْيِه، فَاحَلْمُد هلل َعَلى َهِذِه النِِْعَمِة..
ِضيُء الَِّذي ُيِضيُء لنا الطَّرِيَق َكْي َنِصل ِإىَل َما َنْسُمو  فـَُهَما          

ُ
الِقْنِديُل امل

ِإلَْيه، َوَهَا ُمْرِشَدانَا ِإىَل الطَّرِيِق الصَِّحيح، ُِيْضياِن َحَياتـَُهما ِف َمَشقٍَّة َوَعَناٍء َوتـََعب  
 زَاِهٍر.. ِكي يـََريَانَا ِف َمَراِتَب َعالَِيٍة لَِتْحِقيِق ُمْستَـْقَبلٍ 

أوصانا الِِل تـََعاىَل ِِبَِما ُحبًّا َورَِعايًَة َوِاْحَتَاًما َوتـَْقِديًرا. َوَوَعَد هللُا الَِّذيَن يـَبـُْروَن        
ََِّْن ِثَارَها َمَدى الُعْمِر.. فَاْحِرص يَا  َواِلِديُهْم بِاجلَنَِّة، َفربُّ الَواِلِديَن َجنٌَّة ِف اأَلْرِض 

َعَلى ِبرَّ َوالدِِيِك، فـَْهما بِابَاِن ِمْن أَبـَْواب اجلَنَِّة، َوَمْن يعُق َواِلِديِه َفَسَيِجُد َصِديقي 
نـَْيا َواآلِخرَِة، اَللَُّهمَّ ِاْجَعْلِّن بَارًا بوالديَّ.  الشََّقاَء ِف الدُّ

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
َُوالَعْطفُ  ُاحلَْب 

                                                                  
 ثَاِمن. ال -َأْْحَُد َخْلُدون                                    

ِعْنَدَما نـََتَكلَُّم َعْن احُلبِِ َوالرَّْأَفِة نـَْقِصُد أُمِِي، َوِعْنَدَما نـََتَكلَُّم َعْن الرَّْْحَِة        
اٍن َجَِيل، وَُكلُّ َوْرَدِة َأَْجَل ِمْن الثَّانَِيِة، َلِكن َوالَعْطِف نـَْقِصُد َأِب، َفهما َوْرَدتَاِن ِف ُبْستَ 

 ََلَُما األَْلَواُن نـَْفُسُهَما َوالرَّاِئَحُة نـَْفُسَها. 
َنا َواَل نـَْقِدُر َعَلى ُمَكافََأِِتِْم..        اَل نـَْعِرُف َكْيَف نـََعرب َعْن ُحبِِِهْم لِنا َوَحَناِِنْم َعَليـْ

َلْتِّن ِتْسَعة َأْشُهٍر َوتَِعَبْت َوَسِهَرْت اللََّياِلَ، َوَأِب الَِّذي تَِعَب َوَعِمَل ِمْن أُمِِي الَِِّت ْحََ 
 َأْجِلي َوتـَْربَِيِت َوِإْطَعاِمي، َلْن نـَْقِدَر َأْن ُنَكاِفئَـُهْم َوَلْو َخَدْمَناُهْم طُوَل الُعْمِر.

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ



ُ
ُأ مِ يُاَلِِتُ

ُ

                                                        
 الثَّاِمنُ  –ُُمَمَّد َسرحان ذينات          

َكاَن ِل َصِديٌق َبْل َأٌخ َمات أَبُوُه، َوُهَو ِف ِصَغر ِسنِِِه، َلِكنَُّه َلَْ ََيَْزْن، ظَنَـْنُتُه غري      
ُر َحزِيٍن؟!. قَاَل: أُمِِ  يٌّ، أُمِِيٌّ ُمْهَتٍم، َلِكنَِّّن ِعْنَدَما َجَلْسُت َمَعُه، َسأَْلُتُه: ََل أَْنت َغيـْ

ِهَي الَِِّت َعوَّْضَتِّن َعْن َأِب، َوِهَي ِسرُّ َسَعاَدِت ِهَي الَِِّت قـَوَّْت َشْخِصيََِّت، َأْسَأُل هللا 
ُِإيَاه ُالعظيم أن ُيطيل عمرها وأمهات املسلمي.  ُِإََل ُتـَْعب د وا َُأََل ُرَبيَك َُوَقَضٰى "

ُ.ََوبِاْلَواِلَدْيِنُِإْحَسانًاُ"ُ



ُْسَمٌةُعلىُِشفاِهنابَُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
 الثامن -أْحد عبد اجمليد العثمان

تَـمُُّر األياُم، وَنُن َمَع أمهاتِنا نلهو ونلعُب، وهي تُلِب لنا ُكلَّ ما نطلُب،        
وُتضحي حبياِِتا مْن أجِل إسعاِدنا والتمتِع بُرؤيِة البسمِة على شفاِهنا، وَنُن َنْكبُـُر، 
وَياوُل ُكلٌّ ِمنَّا أْن جيَد لنفِسه حياًة جديدًة.  وعندما نتزوُج، وُنكِِوُن ُأْسَرًة، ويصبُح 
لدينا أبناٌء، نشعُر باملعاناِة الِت كانْت تَـُمرُّ بِـها أمهاتُنا. اللُهمَّ بارْك ِل ِف أُمي و 

 .َأِب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ُ.الق ْدَوة ُاحَلَسَنةُ 

  
 .الَتاِسع -يـََزُن الرحابنه  

 
اأَلُب: ُهَو الُقْدَوُة احَلَسَنة الَِِّت أَنـَْعمَها الِِلُ تـََعاىَل َعَلى األَبـَْناء، فهَو يـَْنَصُحِّن        

ِة ِإىَل الطَّرِيِق الصَِّحيح َواِتَِِباِع ُسَنِة النَِِّبِِ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِِف الصَّاَلِة َوالصَّْوِم َوِقَراءَ 
َويـُْرِشُدِن ِإىَل الِرِْفِق بِاحلَيَـَوانَاِت َوتـَْوِقري الـُمِسنِِ َوِاْحَتَاِم الضَّْيِف  الُقْرآن الَكِرمي،

َو يـَْنَصُحِّن بالبُـْعِد َعْن الطَّرِيق السَّيِِئ، َوالبُـْعِد  .َواإِلْحَساِن ِإىَل األُمِِ َوُمَداَعَبِة اأَلْطَفالِ 
 َعْن رِفَاِق السُّوِء.

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ



ُ
ُ

ُ.َأْعَظم ُالَفَراِئضُِ

                                                             
 الثَّاِمُن  –ِوَساُم ُُمَمَّد العزام                                

َها، َوأََمَر ِِبَا     ِإنَّ ِبرَّ الَواِلدين ِمْن أَْعَظِم الَفَراِئِض الَِِّت فـََرَضَها الِِل تـََعاىَل، َوَحثَّ َعَليـْ
ْولِِه: "َأيُّ اأَلْعَماِل ُأِحبُّ ِإلَْيَك يَا َرُسوُل هللِا، قَاَل: الصَّاَلُة َعَلى َرُسولَُنا الَكرمُِي، لِقَ 

 ميقاِتا، قَاَل َُثَّ َأيٌّ. قَاَل: ِبرُّ الَواِلدين.قَاَل َُثَّ َأيٌّ، قَاَل:اجِلَهاُد ِف َسِبيِل هللِا".. 
دين الَِِّت َفضََّلَها الِِل تـََعاىَل َعَلى َوَهَكَذا بـَِي لَنا احَلِديُث ِقيَمَة ِبرِِ الَوالِ         

اجِلَهاِد.. َوِف َحِديٍث آَخر، ُسِئَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َأيُّ النَّاِس َأَحِق 
حِبُْسِن صحابِت؟ قَاَل: أُمَُّك. قَاَل: َُثَّ َمْن. قَاَل: أُمَُّك. قَاَل: َُثَّ َمْن؟ قَاَل: أُمَُّك. 

 اَل: َُثَّ َمْن؟ قَاَل: أَبُوَك ". قَ 
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ



ُ
      َوْرَدتَاِنُفَواحتان.

                                                ُ
 الثَاِمن –ِإبـْرَاِهيُم َعْبُد الرَُّؤوف الرحابنة               

َعانـََيا، وََكْم الَواِلُد َوالَواِلَدُة َأَْجَُل َوْرَدتـَْيِ فوَّاحتي َوهبُهَما هللُا لنا، َفَكْم          
َصبَـَرا، وََكْم َّتَطََّيا َأْشَياَء َوَأْشَياَء، َواَل ِسيََّما األُمِِ َفِهَي الَِِّت َْحَْلت الطِِْفَل ِِف َبْطِنَها 

 ِتْسَعة َأْشُهٍر، َكْم تَِعْبَت؟!. 
ُه ِاْحِتَياَجاتُِه.. فَاهللُ َوأَمَّا اأَلُب َذِلَك الَِّذي َيْسَعى َعَلى َمْصَلَحِة اِبْنه، لِيُـَقدَِِم لَ      

َماُه َلُه  ََيَْفُظُهَما َويـَْرَعاَُهَا.. َأيُّ اِْبٍن َذِلَك الَِّذي اَل يـَُردُّ اجَلِميَل ِلَواِلِديِه أِلَْجِل َما َقدَّ
 ِمْن َحاَجاٍت َورَِعايَاٍت؟! 

ُِمَنُالرَُ: يقولَُوالِِلُ تـََعاىَل      َُكَماُرَبـََياِنُ"َواْخِفْضََُّل َماَُجَناَحُالذيلِ  ُاْرَْحْه َما ْْحَِةَُوق ْلَُربِ 
 َربِِ ارْحهما كما رَبَّيان صغريا... َصِغريًاُ"



 ِقْمةٌُ

                                                 
 الثامن –ُممود فرج أبو الفول  

  "َُُوَقَضىُرَبيَكَُأََلُتـَْعب د واُِإََلُِإيَاه َُوبِاْلَواِلَدْيِنُِإْحَساناًُ"
ت َزوجَها َوِهَي َصِغريٌَة، وََكاَن ِعْنَدَها أَْربـََعُة أَْواَلٍد، َأْكبَـُرُهْم َكاَن ُهَناَك أُمٌّ َما       

ُعْمرُُه َِثَاِن َسنَـَواٍت، َكاَنْت تـَُعاِمُلُه َكأَنَُّه َرُجٌل َكِبرٌي، َوَلمَّا َكاَن َحاَُلُْم َصْعًبا َصاَرْت 
ِه: ِلَماَذا َّتِْدِمَي ِِف َّتِْدُم ِِف البُـُيوِت ِف َسِبيِل تـَْعِليِم أَبـَْنائَِها،  ِف يـَْوٍم قَاَل ااِلْبُن أِلُمِِ

 بـُُيوِت النَّاِس؟! قَاَلْت: ِكي ُتْكمَل تـَْعِليمَك... َهِذِه األُمُّ ِقمٌَّة ِِف التَّْضِحَيِة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 َوَسنَـْهِدم َُخْيَمتَـَنا.

                                                              
 ُن.الثَّامِ  -َعَلي رَاِمي العزام  

َفا يـَُقاُل ََلَا أُمُّ َسْعد، َكاَنْت تَِعيُش ِف َخْيَمٍة ِف أَْرٍض ََلَا َمَع         َفِقريٌَة ِمْن َحيـْ
ُر ِطْفِلَها  ِطْفِلَها السعد، أَمَّا َزوََّجَها أَبُو َسعد فـََقْد قـَتَـَلُه الصََّهايَِنُة، وَلَْ يـَْبَق ََلَا َغيـْ

َر َماِل الطََّعاِم  َوَخْيَمتُـَها الصَِّغريَُة.. َلَْ َتُكْن متِلك الـَمال الَكاِِف، َلَْ َتُكْن مَتِْلُك َغيـْ
ُع اِبـْنَـَها َعَلى ُحُلِمه، َفَكاَن يـَُقوُل َوُهَو ِطْفٌل: إِنَُّه  َوالشَّرَاِب، َكاَنْت أُمُّ َسْعٍد ُتَشجِِ

 يَِتيًما.. َسيُـَقاِتُل الصََّهايَِنة الَِّذيَن قـَتَـُلوا أَبَاُه، َوَجَعُلوهُ 
َوَشبَّ َسَعد، َوَحقََّق ُحُلَمه، َفَكاَن َيْذَهُب َمَع الِرَِجال ِلُمَقاَوَمِة الصََّهايَِنِة. ِِف        

يـَْوٍم ِمْن األَيَّاِم َعِلَم الصََّهايَِنُة َأنَّ سعًدا اْلَتِحَق بِالِرَِجاِل، فـََلْم جيَُِدوا َشْيًئا َغرَي َأْن 
ِه َوأَْرِضَها، فََأْحَرُقوا أَْرَضَها َوَخْيَمتَـَها.. َذَهْبُت أُمُّ َسْعٍد ِإىَل ابنَها َيْذَهُبوا ِإىَل َخيْ  َمِة أُمِِ

بَاِكَيًة، قَاَلْت لَُه حِبُْزٍن: لََقْد َدمَُّروا َخْيَمتَـَنا َوأَْرِضَنا، قَاَم َسَعد، قَاَل َسَعد: اَل تـَْقَلِقي يَا 
 ْستَـْرِجُع أَْرِضَنا َوَسنـُْهِدُم َخْيَمتَـَنا َوَسَنْبِّن َدارَنَا...أُمِِي، فَِإنَّ هللَا َمَعنَّا َوَسنَ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

َُهِديَة ُهللِاُلَِنا.

                                                   
 الثَّاِمُن. -َُمُْموٌد رِيَاض أَبُو الفول   

ِلَدة؟!. َكْيَف َكْيَف َنِصُف األُمَّ؟!. َكْيَف َنِصُف اأَلَب؟!. َكْيَف ِنْصُف الَوا      
ِنْصُف الَواِلد؟!. ِإنَـُّهَما َأَْجَُل َما ِف الكون، وَأََجل َما ِِف اأَلْرِض، أَلَْيَسا َُهَا من تَِعَبا 

مٍِ ِمْن َأْجِل تـَْربَِيِتَنا تـَْربَِيًة َصاحِلًَة، تـَْربَِيًة َحَسَنًة. َنْشُكُر الِِل تـََعاىَل َعَلى َهِديَِّتِه لِنَّا َمْن أُ 
ٍُب.َوأَ 
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ



ُ
ُاأل ميُامل َجاِهَدة .

  

                                                              
 الثَّاِمُن. -زَْيٌد ُمَوفَّق غرايبة 

َ َجارُنَا، َوَأْصَبَح أَبـَْناُؤُه أَيـَْتاًما، تـَُقوُم ِبرَِعايَِتِهْم أُمهم         ِِف يـَْوٍم ِمْن األَيَّاِم تـُُوِِفِ
َمْن األَبـَْناء ََخَْسٌة، َأْكبُـُرُهْم ِف الثَّالِثََة َعْشَرة، َفَكاَنْت تـُثَابُِر َوَحَدَها، َكاَن ِعْنَدَها 

اِل ِلِدرَاَسِتِهْم، 
َ
َوتـَْعَمُل َوتْتعُب ِمْن َأْجِل تـَْربَِيِتِهْم َأْحَسَن تـَْربَِيٍة، َوَتْسَعى لِتَـْوِفرِي امل

 ْشُعُروا بِالَوْحَدِة.. لَِيِعيُشوا ِِف احلََياِة َكُزَماَلئِِهْم َوِلَكْي اَل يَ 
ِهْم الَِّذي        َوِعْنَدَما َكربُوا َأْصَبُحوا ِف اجلَاِمَعاِت، َوِلَما َّترُجوا َلَْ يـُْنِكُروا تـََعَب أُمِِ

تعبته ِِف السَّنَـَواِت الَفائَِتُة، َفَكانُوا ََيِْرُصوَن َعَلى َأنَّ َتَكون أُمِهْم َداِئًما َسِعيَدًة َوَفرَِحًة 
 رَاِضَيُة َعْنِهْم، وََكَذا ِاْسَتَمرَّْت َحَياتـُُهْم، َواحَلْمُد هلل...وَ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 .ِكَفاح ُأ مًُّ
  

                                                             
 الثَاِمن. -تَامر ََجَال العزام   

َها َوْحَدَها ُدوَن َأٍب، ِِف ِإْحَدى الـمـُُدِن الشَعِبيَِّة َكاَنْت أُمٌّ َتْسَعى َعَلى تـَْربَِيِة أَبـَْنائِ      
ِهْم أَْن  َوتـَْعَمُل ِِف البُـُيوِت لِتَـْربَِيِة أَبـَْناِئَها َوَتْدرِيِسِهْم، َوِلَما َكرب أَبـَْناُؤَها طََلُبوا ِمْن أُمِِ

َعمُكْم تـَتَـَوقََّف َعْن َعَمِلَها، َلِكنـََّها َلَْ تقبْل َوقَاَلْت: َهَذا الَعَمُل ُهَو الَِّذي َدرََّسُكْم َوأطْ 
َُوَلْن أَتـََوقََّف َعْنُه.

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
 



. ُبـَْيٌتُِمْنَُخَشب 

                                                  
 الثَّاِمُن. -َبَشاُر َعْبد الَلِطيف اللبابنة   

ُرْك ََلَا         َي َوالصَِّغرِي ََخَْسَة َأْشُهٍر، َلَْ يـَتـْ َ َزْوُجَها، َكاَن ُعْمُر اِبْنها الَكِبرَي َعامِِ تـُُوِِفِ
َر احلُْزِن. َصاَرْت تـَْعَمُل َومُتِسُك الَفْأَس ِِف الـَمـَزارِِع أِلَْجِل تـَْربَِية َوَلَديـَْها، َكاَنْت َغيْـ 

َُِْلَس َوَلَديـَْها ِِف بـَْيٍت َسْقُفُه ِمْن َخَشٍب؛ أِلَنَـُّهَما َكانَا جَيِْلَساِن َعَلى  َُتُْلُم َأْن 
 ْطَعامُهَما َوتـَْلِبيِسهَما..التـَُّراِب، َلَقْد عملْت لتَـْعِييِشهما َوإِ 

َوظَلَّْت تـَْعَمُل َحَّتَّ َأْجَلَستـَْهما ِِف بـَْيٍت ِمْن َخَشٍب. َحَّتَّ ِإَذا َكربا َوَْحَاَل        
َشَهاَداٍت ُعْلَيا َعيَّشا أُمَُّهَما ِِف ِكرَبَِها ِبَرفَاِهَيٍة َوُسُروٍر َوَأْسَكَناَها ِف بـَْيٍت َكِبرٌي َسْقُفُه  

 ذََّهِب.َكال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



َُلُتـ َقصِ ر

                                                          
 الثامن –عمر حسن رحابنة  

ُاْلِكبَـَرُ  ُِعْنَدَك ل َغَن ُيـَبـْ ُِإَما ُِإْحَسانًا َُوبِاْلَواِلَدْيِن ُِإيَاه  ُِإََل ُتـَْعب د وا َُأََل ُرَبيَك َُوَقَضى "
ُِكاَلُه َاَُفاَلُتـَق ْلََُّل َما َُكِرِياًُ"َُأَحد ُه َاَُأْو َهْرُه َاَُوق ْلََُّل َماُقـَْوًَل َُوََلُتـَنـْ ُأ ف  

لِلَواِلدين َفْضٌل َكِبرٌي عند الِِل تـََعاىَل َوَخاصًَّة األُمُّ، َفِهَي الَِِّت تَِعْبت َكِثريًا َعَلى       
َأيُّ النَّاِس َأَحقَّ  تـَْربَِيِتَك، َوَقْد َسَأَل َأَحٌد الصحابة الرَُّسول َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم:

حِبُْسِن صحابِت يَا َرُسوُل هللِا؟ قَاَل: أُمَُّك، قلُت: َُثَّ َمْن؟ قَاَل: أُمَُّك، قلُت: َُثَّ ِمْن؟ 
َنا طَاَعُة الَواِلِديَن َفهم الَِّذيَن  قَاَل: أُمَُّك، قلُت: َُثَّ َمْن؟ قَاَل: أَبُوَك. َوَمْن ََثَّ جيَُِب َعَليـْ

َر ِف ِخْدَمِتِهَما. تَِعَبا َعَلى ُتـَْربَِيِتَنا َوَتْكِبريِنَا، َوجيَُِب َأاَل نـَُقصِِ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ



ُأميُوأيبُيفُقليب

                                                          
 الثامن –مصطفى سليمان العزام  

 
اِلَداي َُهَا أُمِِي َوَأِب ُأِحبُُّكْم، َوَمْهَما َتَكلَّْمُت َعْنُكَما فَِإنَّ َلْن أُوِفَيُكما َحِقُكما، وَ    

ِسِر َدْعِمي ِف َحَياِت، َوَُهَا سُر تـَْوِفيِقي ِمْن عند هللِا، َُهَا بَابَاِن ِإىَل َجنَِِّت، فَِإَذا َمات 
َُأََلَُأَحُدَُهَا أُْغِلَق بَاٌب ِمْن أَبـَْواُب اجلَنَِّة ِِف َوْجِهي، قَاَل الِِل تـََعاىَل: ُرَبيَك "َوَقَضى

  اه َُوبِاْلَواِلَدْيِنُِإْحَساناً".تـَْعب د واُِإََلُِإيَُ
ْي َرمز احلََنان، أُمِِي ِهَي الَِِّت َْحَْلَتِّن ِتْسَعة َأْشُهٍر، ِهَي الَِِّت َصبَـَرْت َعَليَّ َصِغريًا      أُمِِ

 وََكِبريًا، َوَمْهَما َتَكلَّْمُت َعْنِك َعْن َرِْحْتِك َوَعطََفِك َوُحِبِك ِل، فـََلْن َأْكِفَيِك..
َأِب ُهَو َرمز الَعطَاء، ُهَو الَِّذي يـَْعَمُل َجاِهًدا أِلَْجِل ِإْطَعاِمَنا َوِإْخرَاِجَنا بَِأْحَسِن      

ْمُتماُه ِل ِمْن  الـَمظَاِهِر، ُهَو الَِّذي يسهُر ِلِصْحتَـَنا َوَعافـَْيِتَنا، ُشْكًرا َعَلى ُكلِِ َشْيٍء َقدَّ
 .َحَناٍن َوَرْْحَة َوِمْن ُكلِِ َشْيءٍ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ُقيمٌةُعظيمةٌُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
 السابع-ابراهيم جمدالوي أْحد

 األمُّ َلا قيمٌة عظيمٌة ِف احلياة. 

 األمُّ هي الِت ال نستطيُع العيَش من دوِِنا.
 األمُّ ال نتحمُل العيَش ثانيًة من دوِِنا.

 " ََلُِإيَاه َُوبِاْلَواِلَدْيِنُِإْحَساناًَُوَقَضىُرَبيَكَُأََلُتـَْعب د واُإُُِقال تعاىل:"
لِيَـْعَلْم َمْن ال يعلُم أنَّ األمَّ عظيمٌة جًدا ِف احلياة، وكلُّ ولٍد أمُُّه أغلى ِمَن الدنيا وما 

 فيها.
 
 
 
 
 



 
ُأغلىُهدية

  

 
 الثامن -مهدي وليد العزام 

 تـََعاىَل، َوَمْهَما فـََعْلُت َلُكَما ِمْن ُجُهوٍد أُمِِي َوَأِب، أَنـُْتَما أَْغَلى َهِديٍَّة ِل َمْن الِلِ       
فـََلْن ُيَساِوي َشْيًئا فـََعْلُتَماُه ِل، اَل َأْعِرُف َكْيَف َأْشُكرُُكَما َعَلى أَْفَضاِلُكَما.. أُمِِي 

اِر لَْياًل َونـََهارًا.. أُمِِي َوَأِب، أَنـُْتَما الِلَذاِن رَ  بَـّْيُتَماِن ِلَكْي ُأْصِبح َوَأِب، أَنـُْتَما َزْهَرُة الدَّ
ْستَـْقَبِل.

ُ
 رِْجاًل تـَْعَتِمَداِن َعَليَّ ِف امل



 ِرَساَلة ُش ْكر .

                                                 
 الثَاِمن.-ِعَصاُم ُأَساَمة تالوي 

لتـَّْفِكرِي، َواللَِِساُن أُمِِي... أَْرُجو أَن تَقبِلي ِمّنِِ َهَذا الَكاَلم، يعجُز الَعْقل َعْن ا        
 َعْن الَكِلَمات، َوَلِكّنَّ أَْرُجو َأنَّ تَقبِلي ِمّنِِ َهَذا الَكاَلم..

أُمِِي الَغالَِيُة... َكْم َسِهْرِت ِمْن َأْجِلي َمرَّاٍت، وََكْم تَِعْبِت، َوَلِكنَِّك ََلْ تـَتَـَوقَِّفي        
َعاَيِِت َحَّتَّ أُْكِمَل ِدرَاَسَِت، َلْن أَْنَسى التـََّعَب الَِّذي َعْن رَِعاَيِِت، َبْل ِاْسَتْمَرْرِت ِف رِ 

َعانـَْيته ِمْن َأْجِلي ِعْنَدَما ُكْنت ُتَساِعِدينِّن ِف َواِجَباِت الـَمْدَرِسيَّة، َوأَْعَماِل البَـْيِتيَّة، 
ْمِته ِل؟  َأْشُكُرِك َعَلى َما َقدَّ

 
َل أَُفكُِِر َماَذا َأْكُتُب، َكْيَف أَْنَسى َحَناَنَك، َوَخاصًَّة أُمِِي... لقد َسِهْرُت اللَّيْ        

، َلَقْد ُكْنِت تُنسينّن الـَمَرض،  َناِن َعَليَّ ِعْنَدَما ُكْنُت أَْمَرُض، ُكْنِت تسهرِيَن ِلاِلْطِمئـْ
 فَأَْنَت الدََّواُء ِلُكلِِ َشْيٍء..

تـَْهَتُم ِب ِعْنَدَما َكاَنْت أُمِِي َتْذَهُب ِإىَل بـَْيِت َأِب الَغاِل... َلْن أَْنَسى َكْيَف ُكْنَت     
َرَك بـَْعَد هللِا يـَْرَعاِن، َوَلْن أَْنَسى تـََعَبك ِمْن َأْجِل تَْأِميِنَك ِلَ  ِجدِِي، َفاَل َأِجُد َغيـْ

اَل 
َ
اِفَئة، َوَلْن أَْنَسى َكْيَف ُكْنَت تـَُؤمِِن ِل امل إلِِْكَماِل ِدرَاَسِِت، الطََّعاَم َوالـَماَلِبَس الدَّ

ْمَتُه ِل، َوَأْشُكُرك، يا الِِلُ، َعَلى النِِْعَمتَـْيِ الِلتَـْيِ َرَزقـَْتِّن  َوأَنَا َأْكُرْر ُشْكرِي َعَلى َما َقدَّ
 ِِبَِما، أُمِِيٌّ َوَأِب.

ُِعَصام...



 
 

 
 
 
 

َُكَأيبُ َُأرَاه 

ُ
 الثَاِمن-ِعَصاُم ُأَساَمة تالوي

َنا، َلَك يَا ُأْسَتاِذي اْلَغاِلَ، ُكلَّ الشُّْكِر َوالتـَّْقِديِر َعَلى ُجْهِدَك ِإىَل ِمْن         َر َعَليـْ َصبـْ
 .ِف تـَْعِليِمَنا

أَْمَسْكُت قـََلِمي َوأَْمَسْكُت َدفْـََتِي أِلَْكُتَب َوَبَدَأُت أَُفكُِِر َماَذا  ُمَعلِِِمي اْلَغاِل...  
ْن التـَّْفِكرِي، َوَعجَزْت َيِدي َعْن اْلِكَتابَِة، َوَضاَعْت َأْكُتُب، َوَلِكْن َعِجز َعْقِلي عَ 

فَاْليَـْوَم َلْن َأْكُتَب الدَّْرَس َأْو َأُحلُّ اْلَواِجَب، َوَلِكْن َسَأْكُتُب  احْلُُروُف ِمْن ِلَساِن،
 ِلَشْخِص َغاٍل َعِليِِ  َأِحبَُّة َكِثريًا، َوأَْعَلَم أنَّه َيُِبَِّّن.

ِمْن  َأِب، َويـَرَاِن َكَأَحِد أَبـَْنائِِه، يـَْنَصُحِّن، َويـُْرِشُدِن ِإىَل الطَّرِيِق الصَِّحيِح،أَرَاُه كَ      
َنا اْحَتَاُمُه َوااِلْسِتَماُع َلُه َوَعَدُم َعْرِض َأْخطَائِِه َعَلى زَُماَلِئي.إنّن أَفْـَتِخُر  َحقِِِه َعَليـْ

  ُج ِمْن َمْدَرَسَِتْ َلْن أَْنَسى أََبًدا َما فـََعْلَتُه ِمْن َأْجِلي.َوِعْنَدَما َأْخر  بِأَنََّك تـَُعلُِِمِّن،
 
 



 
 
 
 

 الـمـ َعلِ مُ 

 
 العاشر  -يَزُِن بسَّام اللبابنة

ٌر، ُهَو َعاِبٌس، ُهَو َقِوي، ُهَو       الـمـَُعلُِِم: ُهَو َكِرمٌي، ُهَو َرِحيٌم، ُهَو َشِديٌد، ُهَو ُمَبشِِ
َساِمٌح، ُهَو َجادٌّ، نـََعْم، َهَذا ُهَو املـَُعلُِِم.. ُهَو َكرمٌِي بِِعْلِمِه، ُهَو َرِحيٌم َعَلى َأٌب، ُهَو مُ 

ٌر ِحيَنَما يـَْنَجُح الطَّاِلُب، ُهَو  الطَّاِلِب، ُهَو َشِديٌد ِحيَنَما َُيفُق الطَّاِلُب، ُهَو ُمَبشِِ
الـَمَصاِعِب، ُهَو َأٌب ِحيَنَما يـَُرِبِِ الطَّاِلب، َعاِبٌس ِحيَنَما َُيِْطُئ الطَّاِلُب، ُهَو َقِوي ِف 

 ُهَو ُمَساِمٌح ِحيَنَما َُيِْطُئ الطَّاِلُب، ُهَو َجاَد ِف َعَمِلِه.
نـََعْم، َهَذا ُهَو املـَُعلُِِم، فَالـُمَعلُِِم ُكلَّ يـَْوٍم يـَتـَْعُب ويشقى، وَُكلَّ يـَْوٍم يـَُعاِن َويـَْرَضى،    

اِسي َويـُْرِضي، َهِذِه ِهَي الطَّرِيُق الَِِّت ِِبَا مضى، فَالـُمَعلُِِم َيْكُتُب ِقصًَّة أَْو وَُكلَّ يـَْوٍم يـُوَ 
ِرَوايًَة َأْو تَارَيًا َعَلى ُكلِِ َواِحٍد ِمنَّا أْن َيُكوَن َصْفَحًة ِمْنُه، َفُكلَّ يـَْوٍم َصْفَحٌة ُتْطَوى، 

َلٌة مَتِْضي، وَُكلَّ يـَْومٍ   َكِلَمٌة تـُْقَرا، َفُشْكرًا َلَك يَا ُمَعلِِِمي.  وَُكلَّ يـَْوٍم لَيـْ
َر تـََنال، َوَلِكن َهْل        أَْنَت َعلَّْمَت اأَلْجَيال، َوفـََعْلَت الـمـَُحال، ِمْن أْجِل َأنَّ اخلَيـْ

َمال، تَْأُخُذ َحِقك؟! يـَبـَْقى َهَذا ُهَو السَُّؤال، َوَعَلى ُكلِِ اأَلْحَوال أَْنَت تُرِيُد لِلَخرْيِ ِإكْ 
َر َسْوَف تـََنال..  َوإْن َشاَء هللاُ اخلَيـْ



أَيُـَّها املـَُعلَِِم أأنَت طَِبيٌب نـَْفَساِنٌّ أَْم أَْنَت ُمْرِشٌد َمْعَنِويٌّ أَْم أَْنَت دُْكُتوٌر َجاِمِعيٌّ       
ٌط َعْقِليٌّ أَْم أَْنَت َوِسيٌط ِفْكرِي؟! َأْعَلُم َأِنِ َلْن أَ  َ َعْنَك، َوَلْو  أَْم أَْنَت ُمَنشِِ ْقِدر َأْن أَُعربِِ

 ُكْنُت ِكَتابًا.
يَا َكاِتَب الِقَصص َوالِرَِوايَات، َو يَا َواِصَل الِفْكر، َو يَا ُُمَقَِِق الطَُّموَحاِت، َو يَا      

َماُت، طَاِوي الصََّفَحاِت، َو يَا ُمَعلَِِم املَِئات، َو يَا رَاِسَم الَبَسَماِت، َو يَا ُمَعلَِِم الَكلِ 
ِليزِِي َوالَكِثرَي ِمْن اللَُّغات، َو يَا َشارًِحا لِنَّا  َو يَا ُمَدرَِِس الرِِيَاِضيَّاِت، َو يَا ُمَعلَِِم اإِلَنِْ
الَكِثري ِمْن اأَلْحَكام َوالشَّْرِعيَّات، َو يَا ُمَعلَِِمَنا النََّظرِيَّاِت َوالَفْرِضيَّات، َو يَا ُمَعلَِِمَنا 

ُسوَمات، َو يَا ُمَدرِِبـََنا الَكِثرَي ِمْن الرِِيَاَضات، َو يَا ُمَعلَِِمَنا الَقَواِعَد َواملـََهارَات، الَفنَّ َوالرُّ 
َو يَا ُمْعِطيَـَنا َنِصيَحًة جلَِِميِع اأَلْعَماِر َوالِفَئات، َو يَا ُمَعلَِِمَنا الَعَناِصَر َوالذَّرَّاِت 

 َعَلى ُوُجوه املَِئاِت.َوالِفِلزَّات، َو يَا رَاِْسًا َبْسَمًة 
ُشْكًرا َلَك يَا ُمَعلِِمي، ُشْكًرا َجزِياًل يَا َمْن َمْدَحه الشَّْعَراُء َوالُكتَّاُب َو الصُُّحُف    

َواإِلْعاَلُم َمَع أَنَـُّهْم يـَْعَلُموَن أَنَـُّهْم َلْن يـُْعُطوُه َحِقُه؛ أِلَنَُّه َمزِيٌج ِمْن الِعْلِم َوااِلْهِتَماِم، 
 ُعو هللَا َأْن يـَُوفَِِق ُكلُّ املـَُعلِِِمَي، َوُشْكرًا َلَك يَا ُمَعلِِِمي.فَأدْ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



َُأِخي

 
 .تَاِسع -يَزُِن َأْْحَد رواشدة 

 
ا،       اأَلُخ َكِلَمٌة ََلَا فـََعٌل َوأَثَّر َكِبرٌي، ُهَو الصَِّديُق َوُهَو الرَِّفيُق، َلُه َفْضٌل َكِبرٌي ِجدًّ

 .ا َجاِلًسا، فـََقاَل ِل َأِب: َما َلَك؟ُكْنُت يـَْومً 
 

 ِقلَُّت: َأِب، ِمْن اأَلْغَلى ِعْنَدِك ااِلْبُن أَْم اأَلُخ؟ -
ُهَما َلُه ِعْنَدي َمَكانٌَة، ااِلْبُن ِإَذا تـََوَّفَّ يَْأِت ِعَوٌض َعْنُه، أَمَّا اأَلخ  - فـََقاَل: ُكلٌّ ِمنـْ

ِة يُْظِهُر نـَْفَسُه، َواَل ََيَْتِفيَفاَل يَْأِت ِمْثلُه، ِإنَُّه السََّنُد،  دَّ      ..ِإنَُّه ِف َوْقِت الشِِ
   

 فََأَعْدُت الَكرََّة، فـَُقْلُت: اأَلُخ أَْم الصَِّديُق؟  -
فـََقاَل: اأَلُخ؛ أِلَنَّ الِصديَق الِصديَق َيُِبَُّك، َوَلِكن لَْيَس َكاأَلِخ، فَِإَذا َكان  -

ِف َشْأِنَك َفِِلَنَُّه َيُِبَُّك، َواَل َيُِبُّ أن ُيِصيُبَك  َأُخوَك يـُْزِعُجَك، َويـََتَدخَّلُ 
ْنَدِفع

ُ
 ..َمْكُروٌه أََبًدا، َوَلْو َكاَن اَلََواَء امل

ُر َصِديق  -  .فـَُقْلُت: اأَلُخ َخيـْ
َواَجَهاُت، وََكَما يـَُقولُ  -

ُ
 فـََقاَل َأِب: ِإنَُّه ِسرَاٌج يُِنرُي الدُُّروَب، َويـَُهوُِِن َعَلْيَك امل

َجدُِّك: ِإَذا َكان َأُخوَك ِِبَانِِبَك َفَسَتْسَتِطيُع َأْن تـَْهِدَم َأْكبَـَر َجَبٍل، َوَلِكنَّ ِإَذا  
 .ُكْنَت اَل ُتَكلُِِم َأَخاَك، فـََلْن َتْسَتِطيُع َأْن تـَْفَعَل َأيَّ َشْيءٍ 

 



 
 
 

 

ُ
ُالَفْصل ُالثَاِن:

ُِمْنَُمكارِِمُاأَلْخالقُِ
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ُس ر ور َُعائَِلة .

 
 الثَاِمن –َأْْحَُد َخْلُدون                                

َكاَن ِف قـَْرَيِِت اِْمَرأٌَة َوَزْوُجَها، َوِِف يـَْوٍم ِمْن األَيَّاِم اِنـْتَـَقَل َزْوُجَها ِإىَل َرْْحَة الِِل        
بَِني َوَثاَلُث بـََناٍت، وََكاَنْت َهِذِه الَعائَِلة َفِقريًَة ِجدًّا، َكاَن تـََعاىَل، َكاَن ِعْنَدَها َسبـَْعة 

ُهْم، َوَلِكنَّ أَبَاُهْم تُوِف!  أَبُوَها يـَْعَمُل َويـُْنِفُق َعَليـْ
ِلِدي َوبـَْعَد ُمُرور َأْشُهٍر اِنـْتَـَقَل ِإىَل َرْْحَة الِِل تـََعاىَل ِجدِِي، َوبـَْعَد الَعَزاِء قـَرََّر َوا      

َوأَْعَماِمي ِإْعطَاَء تِْلَك الَعائَِلِة أَْربـََعِمَئِة ِديَناٍر َصَدَقًة َعْن َجدٍِي، َلَقْد َكاَن ُسُروُر الَعائَِلَة  
 َكِبريًا.

 
 
 
 
 



 
 

ُألنكُأخي
  

 التاسع -ُممد عامر أبو الفول  
ْمِطَرة اِنـَْقطََعِت الَكْهَربَاُء َفْجَأةً       

ُ
، وَُكْنُت أَنَا َوَأِخي الصَِّغرُي، ِِف ِإْحَدى اللََّياِل امل

فَأََتى إِل فـََقاَل: َأِخي، َهْل َلَك َأْن َتْذَهَب َمَعي ِإىَل الُغْرَفِة أِلَْحُضَر َماَلِبَس َداِفَئًة، 
ا.  فَِإنَّ َأْشُعُر بِالبُـُرِد. فـَُقْلُت َلُه: نـََعْم، فـََهْل أَْنَت َخاِئٌف؟ فـََقاَل: ِإنَّ َخاِئٌف ِجدًّ

اَلِبَس بَِقِليِل َرْجَعِت ذَ 
َ
اَلِبَس الَِِّت يُرِيُد، َوبـَْعَدَما َأْحَضْرنَا امل

َ
َهْبُت َمَعُه، َوَأْحضر امل

الَكْهَربَاُء. فـََقاَل: ِلَماَذا َذَهْبَت َمَعي؟ فـَُقْلُت ُمْستَـْغرِبًا: أِلَنََّك َأِخي! َواَل ُأِحبُّ َأْن 
ا. فـَُقْلُت: َوأَنَا  ُيِصيَبَك َمْكُروٌه أََبًدا. فـََقاَل: يَ  ا ِجدًّا ِجدًّ ا َأِخي، ِإنَّ ُأِحبُِّك ِجدًّ

.َكَذِلكَ 



ُم َساَعَدٌة.
 

 
 الَتاِسع –َعمر رَاِمي العزام  

ٍة، َوأَنَا َوَعائَِلُِت         َلُة َماِطَرًة ِبِشدَّ َتاِء ِإْذ َكاَنْت اللَّيـْ ِف ِإْحَدى اللََّياِل ِمْن لََياِل الشِِ
ُه ََنَْو الَباِب، َوأَنَا ِة اجلُُلوِس، َوِإَذا ِبَشْخٍص َيْطُرُق الَباَب، ِف ُغْرفَ  ََِّ فـََوقـَْفُت َوَأَخْذُت َأ

َخاِئٌف، َُثَّ فـََتْحُت الَباَب، َوِإَذا ِبَرُجٍل. قَاَل ِل: السَّاَلُم َعَلْيُكْم. ِقلَُّت: َوَعَلْيُكْم 
 الَساَلُم، قَاَل ِل: أَتََأذَُّن ِل بِالدُُّخوِل، فَاجَلوُّ بَارٌِد ِجدًّا ِف اخلَارِِج؟

قـُْلُت َلُه: تـََفضَّْل ِإىَل ُغْرَفِة الضُُّيوِف، َوَأَخْذُت َأْجَرْي ََنَْو َأِب َوقـُْلُت َلُه: يَا        
َنا َرُجٌل، َوَلَقْد أَْدَخْلُتُه ِإىَل ُغْرَفِة الضُُّيوِف، قَاَل: بَاَرَك هللاُ  َأِب، َلَقْد طََرَق الَباَب َعَليـْ

ْحَتاِج ِإىَل ُمَساَعَدٍة، َوَجَلْسَنا أَنَا َوَأِب َوالرَُّجُل ِفيك يَا بُّن َعَلى الـمـَُعامَ 
ُ
َلِة احَلَسَنة َمَع امل

َعاَمَلِة 
ُ
ًرا َعَلى امل َحَّتَّ َخفَّ ُهطُوُل الـمطِر، َُثَّ َوَقَف الرَُّجُل َوقَاَل: َجَزاُكْم هللُا َخيـْ

 احَلَسَنة، َُثَّ َذَهب. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ََُلََُتْزْع.

ُ
 الَتاِسع. -َعْبد الَرِحيِم  الربَاءُ 

َذاَت يـَْوٍم ُكْنُت َأِسرُي ِف الطَّرِيِق، َوأَنَا أََتَكلَُّم َمَع نـَْفِسي، فـََرأَْيُت ِعْنَد ِمَكبِِ         
َك النـَُّفايَاِت َحرََكًة لِيس بِِقطٍِ َأْو َكْلٍب، ِعْنَدَما رَأَيـُْتُه فَِإَذا ُهَو َرُجٌل.. قـُْلُت َلُه: َما بَالُ 

يَا َرُجُل؟! َما تـَْفَعُل؟!. قَاَل بَاِكًيا: َماَذا أَفْـَعُل؟! َعائَِلُِت تُرِيُد الطََّعاَم. فـَُقْلُت َلُه: ِلَماَذا 
اَل تـَْعَمُل؟ قَاَل: اَل َأِجْد َشْيًئا، َوَما ِمْن َأَحٍد يُرِيُد َأْن أَْعَمَل ِعْنَدُه ِبَسَبِب ِإَعاقٍَة 

 بَِيَدي.
ْتَجِر بـَْعض الطََّعاِم. َوقـُْلُت  فـَُقْلتُ          

َ
َلُه: َحَسًنا، تـََعاَل َمَعي، َواِبـْتَـْعُت َلُه ِمْن امل

َلُه: اآلَن اْذَهب َواَل تعْد ِإىَل ِمَكبِِ النَفايَاِت. قَاَل ِل: َوَماَذا أَفْـَعُل؟ فـََلْيَس ِل ِإالَّ 
 افْـَعل َكَما قَاَل الشَّاِعُر:َهَذا الطََّعاُم الَِّذي اِبـْتَـْعَتُه ِل.. قـُْلُت َلُه: 

نـَْيا بـََقاُء.  َواَل تـَْجزَْع حِلَاِدثَِة اللََّياِل... َفَما حلََِواِدِث الدُّ
 
 
 



 
 
 

 التَـْوبَةُ 

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 الثَاِمن -ُوْديَاُن جَمُْد َجوَدت الْ 
ُاَلِذيُيـَْقَبل ُِمْن َسَعِة الِلَِّ تـََعاىَل أَنَُّه يـَْقَبُل التـَّْوبََة َعْن ِعَباِدِه قَاَل تـََعاىَل:  "       َوه َو

ْنَساِن  " َوَلمَّا َكاَن ِمْن طَِبيَعةِ  التَـْوبََةَُعْنُِعَباِدِهَُويـَْعف وَُعِنُالَسيِ َئاِتَُويـَْعَلم َُماُتـَْفَعل ونَُ اإْلِ
ْنُب، َوالتـَّْوبَُة ُسُلوٌك  ُ تـََعاىَل بَاَب التـَّْوبَِة َمْفُتوًحا َمْهَما َعُظَم الذَّ أَنَُّه َُيِْطُئ فـَْقَد َجْعَل الِلَّ

ْنَساِن، َسَواٌء أَْذَنَب أَْم َلَْ يُْذِنْب، أِلَنَُّه َقْد َُيِْطُئ. َوَعَلى اْلُمْسِلِم  َأْن ُماَلزٌِم حِلََياِة اإْلِ
ُرَها؛ أِلَنَُّه اَل َيْدرِي َمََّت َيُكوُن َمْوِعد َمْوتِِه.  يـَُباِدَر َفاَل يـَُؤخِِ

       
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 َحقيُاجلَارُِ

 
التاسع -أمري َجاحنة   

اجلَاُر ُهَو ُكلُّ َشْخٍص َقرِيب جُمَاِور َلَك َسَواًء أكاَن ِِف املـَْسَكِن أَْو ِف الَعَمِل أَو     
َرى، َوَقْد َنظََّم اإِلْساَلُم َعاَلَقة اجِلريَاِن بـَْعِضُهْم مع بـَْعٍض، فقد كان ِف َمْصَلَحة ُأخْ 

ا َقِضيَُّة  اجَلواُر ِمْن الـَمَواِضيع االجتماعية الَِِّت أَْعطَاَها اإِلْساَلُم ِاْهِتَماًما َكِبريًا؛ أِلَِنَّ
يًعا فـََلْيَس ُهَناَك ِمْن يَِعيُش أَْو يقدُر َعلَ  ى الَعْيِش َوِحيًدا ُدوَن التـََّعاُمل َمَع النَّاِس َجَِ

َو قد َحثـِنَا .اجِلريَان،للَجاِر ُحُقوٌق، منها َعَدُم َرْمِي النَِِفايَاِت أََماَم َمْنزِلِه َأْو ِسْبه
 الرَُّسوُل صلى هللا عليه وسلم َعَلى ااِلْلِتَزاِم حِبُُقوِق اجلَاِر.

 
 

  



ُ
ُ
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:  الَفْصل ُالثَاِلث 

ُق ط وٌفَُشَّتُ
ُ

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ



ُ
ُ
ُ

ُم َناَظَرٌة.
  

                                                        
 الَتاِسٌع. -َعِدي ُُمَمَّد القرعان   

ُاملَالُ •       ، نِْعَمٌة ِمْن النَِِعم الَِِّت أَنـَْعمَها هللُا َعَلى عباِدِه، ِب ُتؤدَّى احلَاَجاُت أَنَا
ُد، َوِب يَِعيُش اإِلْنَساُن َحَياَة الرَّفَاِه، وَُكلََّما َشَكَر اإِلْنَساُن َوالرََّغَباُت، َوِب تـَُعمَُّر الِباَل 

،    " لَِئْن َشَكْرُُتْ أَلَزِيَدنَُّكْم ".   رَبَُّه زَاَدُه ِمّنِِ
، هللاُ ، أَنَا الَِّذي َُيَبُِِب َربَّ الِعَباِد بَعبِده، فَالطَّاِلُب الَِّذي َيُُِب الِعْلمَ أَنَاُالِعْلمُ •     

َيُِبُُّه. َوِب َرفَع هللُا َمَكانََة الُعَلماِء َوزَاَدُهْم الثَـَّواَب، َمْن تـََقدََّم ََنِْوي َعَرَف َهَذا الَكْوَن 
 َوَعَرَف َُمُْلوقَاتُِه، فَأَنَا الِعْلُم نُوٌر، َوأَنَا أَوَُّل َما أَنـَْزَل ِجرْبِيُل َعَلى َرُسولَِنا ُُمَمٍَّد َصلَّى هللاُ 

 َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل َلُه:" اِقْـرَْأ ".
 
 
 
 
 
 



ُ
ُِغَذاء ُاْلَعْقلُِ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
 الَتاِسع –يَزُِن َأْْحَُد رواشدة َوِجيِه  العزام و

 
ِب الصَّفِِ  -  .يَزُِن : ِلَماَذا اَل َتْكُتب َمْوُضوًعا ِمْثَل بَاِقي ُطالَّ
ُل أن أبق   -  .ى َجاِلًسا َعَلى أن أْكُتبَوِجيٌه : ِلَماَذا أْكُتْب، أَُفضِِ
ياًل    -   .يَزُِن : اْكُتْب ِلَكْي يـَُؤلَِِف لََنا اأْلُْسَتاُذ ِكَتابًا َجَِ
 َوِجيٌه : ِلَماَذا أْكُتب، َأْخبَـَرِن ِمْن سيقرأ َهَذا اَْلُرَاء! -
َعًة َواِحَدةً  - َعتَـْيِ اَل طَبـْ   .يَزُِن : إن اأْلُْسَتاذ َسْوَف َيْطَبُع طَبـْ
َعَتاِن؟َوِجيٌه  -  : َوَما َهاتَاِن الطَّبـْ
َعٌة ِكَتابِيٌَّة َوُأْخَرى الكَتونية َوَسَيْكُتُب َأْْسَاَء اْلُمَشارِِكَي ُكِلُهمْ    -  . يَزُِن : طَبـْ
 !َوِجيٌه : َحقًّا -
 .يَزُِن : نـََعْم َحقًّا -
 .نَّاسُ َوِجيٌه : َحَسًنا َسْوَف أْكُتُب ِلَكْي ُأْصِبَح َمْشُهورًا َويـَْعرُِفِّن ال   -
يَزُِن : َحَسًنا، اْكُتْب، يَا َوِجيُه، َوأَْنَصُحَك أن ُتْكِمل اْلِكَتابَة أِلَنَـَّها ِغَذاُء    -

 . اْلَعْقلِ 
 
 

 



 
 )ُُمَاَوَلة أوىل( ِشْعرٌُ

                                                        
 الثَاِمن –ِإبـَْراِهيُم َعْبُد الرَُّؤوف الرحابنة                

 
 ِمْن َصاِحبٍ  الشعُر ما بـَََن 

 َفُخْذ ِمْن ُصْحَبِتَك ُكلََّما ِعْشتَ 
 أَْفَكارًا َتْدُخُل َعْقاًل 

 َو أرَاًء َّتْرُُج ِمْن َذاِكَرةٍ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ُلكم ُاخِتت 
  

                                                            
 الَساِبع. -َْحْزَُة رِزق ِبّنِِ ملحم                      

 دَها اال ِف قَاُموس الَفاِشِلَي.. املـُْسَتِحيُل: َكِلَمٌة اَل َنَِ  
 احلََياُة: رِْحَلٌة َقِصريٌَة ِف َنَظر ِمْن يـَْعرِفـَُها.. 

 ااِلبِْتَساَمُة: أَْرَخُص ِمْن الَكْهَربَاِء، َلِكنـََّها ُتِضيُء َأْكثـََر.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
َُرَساِئل َُقِصريٌَة.

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
 الَعاِشر. -سرايا  َْحَْزُة ِعْمَران أَبُو

َا احلََياُة َوْمَضة فَاَْبَق َسِعيًدا َواَل َتْكََتُِث..  -  ِإَّنَّ
 اِْبَق ُمتَـيَـقِِظًا، اَل تـَْعَلُم َمْن يـَْغِدُر ِبَك.  -
ذ ِعدََّة طُُرٍق، َفاَل تـََعلم أَيُـَّها يسَّرَها هللاُ َلَك..  -  اّتَِّ
ِمَك، اَل تـَْهَتمَّ بِالَعَقَباِت، َواْجَعلَها ُخُطَواٍت اْجَعْل تـَْفِكريََك يـَْنَصبُّ َعَلى ُحلْ  -

 لِلنََّجاِح.. 
يُع زَُماَلِئَك َأْصِدقَاءَك.. -  لَْيَس َجَِ
 اَل تـَْعَبث بِالنَّاِر، َقْد َتُكوُن َضِحيَّتَها..  -
ُقَد ُعُيوَب النَّاِس َأْصَلْح ُعُيوِبَك.. -  قـَْبَل َأْن تـَنـْ
َا الصََّواُب ُهَو اخَلطَأُ، َواخَلطَُأ ُهَو  ِعْنَدَما َُتَاُر بـَْيَ  - الصََّواِب َواخَلطَِأ، تَأنَّ، ُرمبَّ

 الصََّواُب..
 اَل تُقِحم أَنـَْفَك ِفيَما اَل يـَْعِنيَك..  -
 اَل َتُكْن أنانًيا؛ فَِإنَّ األَنَانِيَُّة ُتَسبُِِب الَكرَاِهَية.  -
َها..  اِْبَق َهاِدئًا، فَالَغَضُب َقْد يـَُؤدِِي -  ِإىَل َطرِيٍق ُيَصعُِِب اخلُُروُج ِمنـْ
 بـَْيَ النََّجاُح َوالَفَشُل َدَرَجٌة فَاْعبُـُرَها. -
 
 



 
 كرة ُالقدمُِ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
 الَساِبع –َعْبد الَرْْحَِن حابس أبو الفول

ََِْذُبِك ََنَْو الَعَمِل ِإنَـَّها َأَْجَُل األَْلَعاِب َوَأْشَهُرَها َلِعًبا َوُمتَ        ابـََعًة، ِإنَـَّها لُْعَبٌة 
ْدَرَسِة. َفِعْنَدَما َيُكوُن اجَلوُّ 

َ
، َوَلَقْد ِاْعَتْدُت َلِعبَـَها َمَع َأْصِدقَائي ِِف َساَحِة امل اجَلَماِعيُّ

ياًل نـَْقِسُم أَنـُْفَسَنا َفرِيَقْيِ، َونـَْبَدأُ اللَُّعَب..   َجَِ
َُِيُد َلِعبَـَها فـََعَلْيَك َأْن تـََتَدرََّب َوَسْوَف ُكَرُة الَقدَ          ِم ُُمِْتَعٌة َوَسْهَلٌة، َوِإَذا ُكْنَت اَل 

ِعُبوَن، َوَلِكنـََّنا  ُُتِْسُن َلِعبَـَها.. ُهَناَك الَعِديُد ِمْن الَقَواِنُي ِفيَها الَِِّت يـَْلَتزُِم ِِبَا الالَّ
فـَْوزِنَا َعَلى ُعَدد الُكَراِت الَِِّت ُنَسدُِِدَها ِِف َمْرَمى الَفرِيِق  نـََتَجاَهُلَها، فـََنْحُن نـَْعَتِمُد ِف 

َبارَاِة، فـََنْحُن َنْسَتِمرُّ بِاللَُّعِب َحَّتَّ َنْشُعُر 
ُ
ِة امل اآلَخِر، َولَْيَس َلَديـْنَّا َوْقٌت ُُمَدٌَّد ِلُمدَّ

ُ.بِالتـََّعبِ 
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ



ُ
ُ

ُاأل وِلْمِبَية ُاألَْلَعاب 

                                                              
 السابع -عبداخلالق يوسف

، َوَنظََّمْت أوَل َدْورٍَة أُوِلْمِبيٍَّة        تشارُك ِِف األَْلَعاِب اأُلوِلْمِبيَّة ُمْعَظُم ُدَوِل الَعاَلَِ
 .ة(؛ أِلَنَّ الُيونَاَن َمْهُد األَْلَعاب اأُلوِلْمِبيَّة ِف الُعُصوِر الَقِدِيَ 9281الُيونَاُن َعاَم )

ْوَلِة الَِِّت َسَتْسَتِضيُف        ْولِيَُّة ِهَي املسؤولة َعْن ِاْخِتَيار الدَّ َواللَّْجَنُة اأُلوِلْمِبيَُّة الدَّ
ُ.األَْلَعاَب اأُلوِلْمِبيََّة قـَْبَل ِستِِ َسنَـَواٍت َعَلى األََقلِِ ِمْن َمْوِعِد ِإقَاَمِة َدْورَِة األَْلَعابِ 

وِز األَْلَعاِب اأُلوِلْمِبيَِّة الشُّْعَلُة الَِِّت ََيِْمُلَها العداؤون، َوالِعْلُم الَِّذي َوِمْن أََهمِِ رُمُ      
.  ََيَْتِوي ََخَْس دوائَر ُمتَـَراِبطٍَة َوُمَلوَّنٍَة تـَْرُمُز ِإىَل قَارَّاُت الَعاَلَِ



ََُتِْقيٌقُصحِفي:ُالَتْدِخي َُخطٌرُيـ َواِجه َُشَباَبُاليَـْوِمُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
 الَعاِشر –ُُمَمَّد يوِسف العزام 

يُعُد التَّْدِخُي ِِبَِميِع َأْشَكالِِه َكالسََّجائِِر َواأَلْرِجيَلِة ِمْن اأَلْعَمال الَِِّت تضرُّ     
حَّةِ  حَِّة َوالِبيَئِة َمًعا، َحْيُث َأَشاَرْت ِدرَاَساٌت قَاَمْت ِِبَا ُمَنظََّمة الصِِ الَعاَلِميَِّة ِإىَل  بِالصِِ

َعة َماَلِيِي ِإْنَساٍن َسَنوِيًّا.. يـَُقوُل أَبُو  َأنَّ التَّْدِخي ُهَو السََّبُب ِلَوفَاٍة َما يـَُقارُب َسبـْ
ْسَتْطَلِعَي رَأْيـُُهْم(: ِإنَّ اِْبِّن َُمُْموًدا َبَدَأ التَّْدِخَي ِبَسَبِب التـََّفكُِّك 

ُ
َُمُْمود )َأَحُد امل

يِِ الَِّذي َحَصَل ِف َعائَِلِتَنا.. َوِمْن الَعَواِمِل الَِِّت َتْدَفُع الشََّباَب ِإىَل التَّْدِخِي اأُلَسرِ 
رِفَاُق السُّوِء، فـَيُـَقلُِِد الشاُب َصِديَقُه ِف التَّْدِخِي، َوبـَْعَد التَّْحِقيِق َمَع بـَْعِض الشََّباِب 

ااَلِت التَّْدِخِي َلَدى الشََّباِب تـَْبَدُأ بَِتْجرِبَِة الدَُّخاِن، ِإْذ الـُمَدخَِّنَي رَأَْيُت َأنَّ ُمْعَظَم حَ 
يِِ لِلدَُّخاِن فَِإنَُّه  حِِ ِإنَّ الشَّابُّ اَل يـَْعَلُم أَنَُّه َسُيْدِمُن َعَلى الدَُّخاِن.. َوِإَضاَفًة لِلضََّرِر الصِِ

بـََلَغْت َأْسَعاُر الدَُّخاِن ِمْن ِديَناٍر َوِنْصٍف ِإىَل  ُيَسبُِِب َضَررًا ِاْجِتَماِعيًّا وماديًا أَْيًضا. ِإذْ 
ْعِر ُكْلَفٌة َعالَِيٌة َعَلى الَفْرِد، َوُيِضرُّ ِاْجِتَماِعيًّا ِإْذ ِإنَُّه يـُؤْ  ِذي َثاَلثَِة َدنَاِنرَي، َوُهَو ِِبََذا السِِ

ِن.. َوذََكَر نـَْفِسيََّة الَفْرِد َوُيْكِسُبُه رَاِئَحًة َكرِيَهًة، ُمَّا َيْدفَ  ُع النَّاُس ِلاِلبِْتَعاِد َعْن الـُمَدخِِ
َها:  ًة لِتَـْرِك التَّْدِخِي، ِمنـْ  َأحد الـَمَواِقَع طُرُقًا ِعدَّ

ِن..9 َدخِِ
ُ
َعاِت ِمْن أََماِكِن تـََواُجِد امل  . َرْمُي السََّجائِِر َوالَوالَّ

 . تـَْنِظيف الـَماَلِبِس ِمْن رَاِئَحِة الدَُّخاِن.. 8 
؛أِلَنَّ الَعَمُل ُيَشغُِِل الَوْقُت َجيًِِدا.4  . ااِلْلِتَزاُم بَِعَمٍل يـَْوِميٍِ
 



 

 اَْلَعَملُ 

    
 التاسع-َأْْحَُد ُمَوفَِّق غرايبة  

  َكْيَف اَل ؟  
 .ُهَو َلذَُّة احْلََياةِ  
 ..ُهَو انِْتَعاُش اْلَقْلبِ   
 .ُهَو الَِّذي يُؤمُن َعْيشَك َوأَْهَلكَ   
اْلَعَمُل ِمْهَنة َتْشرِيٍف َوَتْكِليٍف ِلْْلِْنَساِن، فَاْلَعَمُل و إن َقلَّ ليس بَِعْيٍب، فَاأْلَنِْبَياُء   

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ِبرَِعايَِة اْلَغَنِم َوبِالتَِِجارَِة، قَ  ْد َوالِرِْسُل َقْد عملوا، َوَقْد َعِمَل النَِّبُّ َصلَّى الِلَّ
ُ تـَعَ   . اىَل نَِبيـََّنا ُُمَمًَّدا ُأْسَوًة َحَسَنًة لََناَجَعَل الِلَّ

ُ ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل إليها ِِف َعَدٍد ِمْن السَُّوِر َواآْليَاِت، َوبِاْلَعَمِل    اَْلَعَمُل ِعَباَدة َدَعانَا الِلَّ
ْنَساُن أن جَيِْلب َما ََيَْتاُجُه لِيُـَعِيُنُه َذِلَك َعَلى أََداءِ  اْلَفَراِئِض َواْلِعَباَداِت،  يـَْقِدُر اإْلِ

 َوبِاْلَعَمِل َقَضاٌء على اآْلفَاِت ااِلْجِتَماِعيَِّة ِمْن َسرَِقٍة َوِبطَاَلٍة َوفـَْقٍر .
 
 
 
 
 
 



 
ُوافَقَُشنٌُّطَبَـَقةَُ

                                                     
 السابع –بكر نايل رحابنة 

 مدينة كبرية، فلِقَي شابًّا ِف الطريق. فقال: ِف أحِد األياِم كان رجٌل ذاهًبا إىل    
الشاب أُتمُلّن أم أْحُلك؟ فقال الرجُل: ما هذا السؤال؟! كالنا راكٌب. وعندما 

اقَتبوا من املدينة وجدوا جنازًة. فقال الشاُب: هل هذا ميٌت أم حيٌّ؟ قال الرجل: 
ه مبا جرى. فقالت: هذا هل أنت أْحق؟  وعندما وصلوا إىل املدينة، أخرب الرجُل ابنتَ 

ليس بغِب؛ ألن سؤاَله األول معناه أتكلُمّن أْم أُكلمك، وسؤالُه الثان معناه، هل 
أحسَن أم أساَء. ذهب الرجُل إىل الشاب وأخربه بذلك. فقال الشاب: هذا ليس 

 بكالمَك، َمْن أخربك؟ قال: ابنِت. فقال الشاب: زوجّن إياها، فوافق الرجل.
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

َُسانُِِقيَمة ُاإِلنُْ

                                                               
 الَتاِسع –ُعْمُر َمَناِور العزام 

الَعَمُل ِعَباَدٌة، َوُهَو َأَساُس احلََياِة الَِِّت نـَْعيشَها، َوبِِه َنْسُمو َوََنُْصُل َعَلى ُقوتَِنا  
 الَعَمِل أِلَنَُّه َعُدوُّ الُكُسِل َواخلُُمول. َوأَْرزَاِقَنا، َوَقْد أَمرنَا هللاُ ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل ِبَضُرورَةِ 

َنا َأْن نَْأُخَذ     فََأوَُّل َما ُيْسَأُل َعْنُه الَعْبُد يـَْوَم الِقَياَمِة، َعْن ُعَمرِه فَيَما أَفْـَناُه، ِلَذِلَك َعَليـْ
 ِجَي.بِاأَلْسَباِب، َونـَْعَمَل، َوَنََِِد، َوََنَْتِهَد، َكْي َنُكوَن َأْشَخاًصا ُمْنتِ 

بِالَعَمِل يـَْزُهو َوْجُه احلََياِة، َوُيْصِبح َلَديـَْنا ِجيٌل َواٍع، َو بِالَعَمِل تـَْرتَِفُع ِقيَمُة     
اإِلْنَساِن. َوبِالَعَمِل يـَْرتَِفُع الـُمْستَـَوى الـَمِعيِشيُّ َوااِلْقِتَصاِديُّ َوالثَـَّقاِفُّ ِلِْلْنَساِن، َويُغِنيه 

يًعا َكانُوا يـَُؤدُّوَن أَْعَماََلْم اخلَاصََّة َعْن طََلَب النَّا ِس، َوالتََّذلُّل َلُْم، َحَّتَّ ِإنَّ أَنِْبَياَء هللِا َجَِ
 بِأَنـُْفِسُهْم.

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 رِْحَلٌةُيفُاْلَبْحرُِ

                                                                                       
 الَعاِشر –َبسَّام اللبابنة يَزُِن 

ُوَن بِِه اأْلَْجَواَء         يِنَما لُِيَشاِهُدوا َشْيًئا يـَُغريِِ َذَهَب َساِئٌد َو ََيََْي َو َعِليٌّ ِإىَل السِِ
ي يِنَما ِفيْلًما َقْد ُصِوَِر مبِْنطََقٍة َجَِ َلِة اْلَكِئيَبَة َويـَُرفُِِهوَن َعْن أَنـُْفِسِهْم فـََوَجُدوا ِف السِِ

 الطَِّبيَعِة، َو َوَجُدوا اجلَِْميَع يـَْعَمُل، َوَعَلى ُوُجوِه النَّاِس السََّعاَدَة .
قَاَل َساِئٌد : اْنظُُروا َهِذِه احْلََياَة اجلَِْميَلَة ، َوََنُْن اَل َنَُِد َعَماًل نـَْعَمُلُه َوََنِْلُس ُهَنا  -

 فـََقْط نـََتَحسَُّر َوُنَشاِهُد السََّعاَدَة .
يِق . - َ ِمْن َحالَِنا بَِأِي َطرِيَقة َكاَنْت َوََنْرَُج ِمْن َهَذا الضِِ َنا َأْن نـَُغريِِ قَاَل َعِليُّ : َعَليـْ  
قَاَل َساِئٌد: َو َما احلَْلُّ يَا ََيََْي ؟ -  
: أَْعَلُم احلَْلَّ . - قَاَل َعِليُّ  
قَاَل ََيََْي: َو َما احلَْلُّ ؟ -  
َوَأَخَذَُهَا َعِليٌّ ِإىَل َمْنزِلِِه َوَجَلَسا، َوَذَهَب فََأْحَضَر احْلَاُسوَب .قَاَل: احْلَُقوا ِب.  -  
َنا َأْن نـَْبَحَث َعْن اْسِم اْلِفيْلِم الَِّذي َشاَهْدنَاُه ، َوِِف َأيِِ َمِديَنِة  - قَاَل ََلَُما : َعَليـْ

نـْتَـْرِنِت  َر َشَبَكِة اإْلِ  .ُصوَِِر َعبـْ
ُلُغ َبَدُؤوا الَبْحث حَ و    َّتَّ َوَجُدوا ِاْسَم الـَمِديَنِة الَِِّت ُصِوَِر الِفيْلُم ِفيَها، وََكْم تـَبـْ

ِديَنِة؟ 
َ
ُلُغ الـَمَساَفُة بـَْيَ بـََلِدِهْم َوبـَْيَ َهِذِه امل ُلُغ اِْقِتَصاُدَها؟ وََكْم تـَبـْ َمسَّاَحتُـَها؟ وََكْم يـَبـْ

 َوَهْل ِفيَها فـَُرُص َعَمٍل أَْم اَل؟



لَبْحِث َوَجُدوا َأنَّ تِْلَك الـَمِديَنة َُتَْتاُج ِإىَل أَْيٍد َعاِمَلة، َفَذَهب ثالثُتهم ِإىَل بـَْعَد ا  
ُهْم السََّفارَُة، فـََعاُدوا الَكرََّة  َسَفارَِة َذِلَك البَـَلِد، َوَقدَُّموا َلْم َأْسَباَب َسَفرِِهْم، فـََرَفَضتـْ

 اَن نَِتيَجَة َمْسَعاهْم.َأْكثـََر ِمْن َمرٍَّة، َوَلِكنَّ الَفَشَل كَ 
وََكاَن ََيََْي يـَْعِرُف َشْخًصا )َواِصاًل( فـََعَرَض َعَلى َعَليٍِ َو َساِئد َأْن َيْذَهَبا َمَعُه        

 لَِيتَـَوسََّط َِلُْم، فـََوافـََقا، َو َذَهُبوا ِإلَْيه، َفَشَرُحوا َلُه الـَمْوُضوع.
 َفارَُة َفاَل َطرِيَقَة لُِتَساِفُروا ِِبَا.قَاَل َِلُْم: ِإْن َرَفَضْتُكْم السَّ  -
 قَاُلوا َلُه: َهْل أَْنَت ُمَتَأكٌِِد؟ -
قَاَل: نـََعْم. -  
ْمَتُه لِنَّا! - قَاُلوا َلُه: ُشْكًرا َلِك َعَلى َما َقدَّ  

 َوِحيَنِئٍذ َأْصَبَحْت ُعُقوَُلِْم تـََفكُِِر ِبَطرِيَقٍة ُأْخَرى لَِيْذَهُبوا ِِبَا..
َساِئٌد: أَنَا أَْعِرُف َشْخًصا َلَدْيه َمْعُلوَمات َعْن ُكلِِ َشْيٍء، َفَما رَأُْيُكْم َأْن َنْسأََلُه قَاَل  -

 َعْن َطرِيَقٍة لُِيَساِعَدنَا ِِبَا؟
يًعا، َو َذَهُبوا ِإلَْيُه.  َوافـَُقوا َجَِ

َواِحٌد. قَاَل َلُْم: ِإْن َكاَنْت السََّفارَُة َقْد َرَفَضْتُكْم فـَُهَناَك َحلٌّ  -  
قَاُلوا َلُه: َو َما احَللُّ؟! -  
قال َلم: احلل هو أن ّترجوا دون علِم القانون وِتاجروا بطريقة غري شرعية، و  -

 لكن هذا املوضوع خطري جًدا.
قالوا له: ال يهُم بل املهم أن َنرج من هنا، فما يفصلنا عن ذلك البلد غرُي حبٍر  -

 واحد.
ر مبلًغا لنشَتي قاربًا.قال سائد: علينا أن نوفِِ  -  

 َجعوا املبلغ... وذهبوا به اىل شخص يدعى "أمي" يعمل ِف بيع القوارب.         

 قالوا له: نريد قاربًا متيًنا لنقطع به البحر. -
قال َلم: و لكن هذا شيء خطري للغاية، فمن املمكن أن تغرقوا. -  



من الكالم.قالو له بعصبية: أعطنا القارب يا هذا، وال تكثر  -  

قال َلم حينئٍذ: حسًنا حسًنا ال تغضبوا. -  

وأعطاهم قاربًا متيًنا بثمن باهض، وأخذوا يفكرون مباشرة ِف أي يوم و           
ِف أي ساعة عليهم أن ينطلقوا،و بدؤوا يرْسون ُمططًا لطريقهم الِت سوف 

من الليل إذ يقطعوِنا. بعد أن جهزوا أنفسهم قرروا أن َيرجوا ِف ساعة متأخرة 
 تكون الرقابة غرَي مشددة.

وانطلقوا وهم يعلمون أنه سوف ِيضي على سفرهم األياُم واللياِل الطواُل،         
و ِف يوم من أيام السفر نَِفَد املاُء من عندهم فأصبحوا يلهثون ِعطاًشا، و َل جيدوا 

اًء ماحلًا زاد عطُشه، و إال ماَء البحِر املاحلَ، وهم يعلمون أنه كلما شِرَب االنساُن م
َل ِيلكوا إال الصرَب فما بقي على سفرهم  إال يومان، فصربوا حَّت وصلوا اىل جزيرة 

 ِف وقت متأخر، وهم متعطشون للماء. 
وجدوا ورقًا متساقطًا على االرض عليه ندى فجعلوا يشربون منه حَّت اكتفوا، 

علموا حينئٍذ أِنم بلغوا وأكملوا طريقهم مشًيا ِف اجلزيرة، فرأى سائد ضوًءا ف
 مرادهم، و أكملوا مشيهم حَّت وصلوا إىل املدينة.

َكاَن أَوَُّل َما فـََعُلوُه ِحيَنَما َوَصُلوا اْلَبْحَث َعْن َمْنزٍِل يـَْلَجُؤوَن اليه ، َو ِف اْليَـْوِم          
يَِة اْليَـْوِم َوَجَد ََيََْي َو َعِليِِ َعَماًل ، التَّاِل اْنطََلَق َثاَلثـَتـُُهْم لَِيْبَحثُوا َعْن َعَمٍل، َو ِف ِِنَا

أَمَّا َساِئٌد فَلْم جيَِد َعَماًل ، َوِف اْليَـْوِم الَِّذي يَِليِه اْنطََلَق َعِليُّ َو ََيََْي ِإىَل َعَمِلِهْم ، 
ُلوَن . َوأَمَّا َساِئِد فََأْكَمَل حَبْثُه َحَّتَّ َوَجَد َعَماًل فََأْصَبَح َثاَلثـَتَـُهْم يـَْعمَ   

ِنَي َواأْلَيَّاِم َواللََّياِل الطَِِواِل َتذَكَُّروا بـََلَدُهْم َوَحـنُّوا أِلَْهِلِهْم        َوبـَْعَد ُمُروِر السِِ
َفارَِة فـََرَفُضوُهْم ِلَسَبِب ِهْجَرِِتِْم َغرْيِ الشَّْرِعيَِّة، فـََقرَُّروا َأْن  يًعا لِلسِِ وبـََلِدِهْم ، َفَذَهُبوا َجَِ

 ُعوُدوا بِالطَّرِيَقِة الَِِّت أَتـَْوا ِِبَا، بِاْلَقاِرِب...يَـ 
َوِبْطرِيَق َعْوَدِِتِْم ثُِقَب اْلَقاِرُب... َغرِقوا َوَغرَِقْت أَْمَواَُلُْم  َفَما فَاِئَدِة اأْلَْمَواِل ِإْن      

ْنَساَن َعْن بـََلِدِه.  َكاَنْت َستُْبِعُد اإْلِ



 

 

 
 

 

 
 
 
 

ُ
ُ:الفصل ُالرابعُ 

ُِفِلْسِطي ُواألردن ُواجلَْيشُ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 يَاُِفَلْسِطيُ 

                                                                 
 الَتاِسع –زِيد ُُمَمَّد التالوي 

يَا ِفَلْسِطُي، اَل َُتَْزِن، َواَل تـَْبِكي َعَلى َدِم َأْطَفاِلَك َو رَِجالَك َوِنَساِئَك َسُنَحِرُِرِك     
ُر تـَُراَبَك، َوَسنَـْزرَُع الَقْمَح َواْلِتي بَِأْرِضكَ   ..و َسَنْطُرُد الغاصب، َوُنَطهِِ

طَاَل الـِمْشَواُر، والسنون َمْرت، َوَعاَهَد الِفَداِئيُّ ُشُيوَخَك َوَأْطَفاَلِك...َقْسًما ِبَربِِ    
 .الِعزَِّة لََنْبُذَلنَّ الَغاِلَ َحَّتَّ تـَُعوَد إليِك ََشُْسكِ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ب ْشَرى

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  
 الَتاِسع –زِيد َبَشار ذينات 

 
ِجُئ، اَل َُتَْزن، ِإنَّ هللاَ َمَعَك، َوَسَيْسُقُط التـََّعُب َو الظُّْلُم َوالظَّاَلُم َوالدََّماُر،    أَيُـَّها الالَّ

ْمَعُة ِمْن َوَسيَـُعوُد النُّوُر ِمْن َجِديٍد، َوَسيَـْرِجُع أَْهُل ِفلَ  ْسِطَي ِإىَل َحْوِضَها،َوَسَتِفيُض الدَّ
 .فـَْيِض الَفرَحِ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ُاْلَوَطن َُحاِرس 

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
 التاسع-أَيهم نَِبيل الذينات

 أَْنَت الَِّذي َُتِْمي اْلَوَطَن ِباَل َوَهنْ 
 ُكلُُّه ِمْن َأْجِل اْلَوَطنْ 

 َناُم  اَل ِف اللَّْيِل َواَل ِف النـََّهارأَنََّت الَِّذي اَل يَـ 
 ُكلًُّه ِمْن َأْجِل اْلَوَطنْ 
 َكْم ِمْن َشِهيٍد َعال
 . ِمْن َأْجِلَك يَا َوَطنْ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 َوَسن َصلِ يُبِاْلَمْسِجِدُاأْلَْقَصى

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  
  التاسع-يُوُسُف ََيََْي أَبُو اْلُفولِ   

 مِِي،أنا ُهَنا يَا أُ  
َما زِْلَنا َصاِمِديَن ، َما زِْلَنا َُنَاِهُد َهِذا اْلُعْدَوان ِبِكَفاِحَنا َوُصُموِدنَا َوَصرْبِنَا ، بَنوا       

َدًة ، َوَلِكنـََّنا َما نـََزاُل َصاِمِديَن، إِنم اَل يـَْعَلُموَن أن  األسواَر ، َوَوَضُعوا ِحَراَسًة ُمَشدَّ
 .ُموَدنَا َوَرْغَبتَـَنا ِِف التَّْحرِيرِ َهِذِه األعماَل َتزِيُد صُ 

َسَنْخرُُج يـَْوًما ِمْن َهِذِه اجلُْْدرَاِن ، َوَسُنْخرُِج َهَذا اْلُمْحَتلَّ ِمْن أَْرِضَنا،  َسنَـْرِوي      
َصلِِي أَْرَضَنا ِبِدَماِء ُشَهَدائَِنا َوُصُمود أبطالنا، َسَنْكِسُر احلََْواِجَز َوَسَنْدُخُل اْلُقُدَس، َوَسنُ 

. ِاْسَتْبِشرِي يَا أُمِِي ، اقْـتَـَرَب اْليَـْوُم الَِّذي َسَيْخرُُج ِفيِه اْلَعُدوَّ لِيَـُعوَد  بِاْلَمْسِجِد اأْلَْقَصى
 . اْلَوَطُن َساِلًما آِمًنا بإذِن الِلَِّ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ِرَساَلٌةُِإىَلَُواِلَدِةَُأِسريُِ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
 الَتاِسع -العدوس  َْحَْزُة َخاِلدِ  

إن احْلََياَة حِلََياٌة رَاِحَلٌة فَانَِيٌة َذاِهَبٌة، َفاَل َُتَْزِن َعَلى ِإْنَساٍن ُأِسَر َوُسِجَن ِمْن َأْجِل       
َر ِمْفَتاُح اْلَفرَِج، و إن  الدِِفَاِع َعْن اْلَوَطِن، َبْل افْـَتِخرِي بِِه َوَُتَلِِي بِالصَّرْبِ، فَإنَّ الصَّبـْ

َنا و إْن ه ذه احْلَيَّاَة اْمِتَحاٌن ِمْن الِلَِّ تـََعاىَل ََيَْتربُنَا إْن أصابْتنا َسرَّاُء أَشكَرنَا أْم َعَصيـْ
َ َمَع الصَّاِبرِيَن، وإن ُهَناِلَك لَيَـْوًما  أصابْتنا َضرَّاُء أصربنا أْم غِضْبنا، فَاْصربي فَإن الِلَّ

، َويـَْنَكشِ  َ، َواَل ُتزي، َوابـَْقْي َعَلى أََمٍل أْنَه  .ُف الظُّْلمُ َسَيْظَهُر ِفيِه احلَْقُّ فَاْرِجي الِلَّ
 .َسيَـُعوُد يـَْوًما إن َشاَء الِلَّ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ُأ ريد ُمنَكُياُعمِ ي

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
 التاسع -أْحد عوض غرايبة

 نسان.أُريُد منَك يا عمِِي أالَّ تتضايَق على ولِدك ؛ألن هللَا دائًما مَع اإل 
أُريُد منَك أْن َُتِْمَد هللاَ على كلِِ شيٍء، نعم... لقد ُأِسَر ولُدك، ولعلَّ هذا الشيَء  

 خرٌي.
أُريُد منَك أْن ُتَصلَِِي وتدعَو له بكلِِ صالٍة أْن يُفكَّ هللاُ تعاىل َأْسَره، ويُعيَده إىل  

ا إْن شاَء هللاُ 
ً
 .وطِنه وأهِله وجريانِه وأصدقائِه وأقاربِه سامل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



َُفخ وٌرُِبكَُ

ُُُُ 
تاسع -ُممد سامر لبابنة  

 السالم عليكم ورْحة هللا وبركاته
كيَف حاُلَك يا ُبّن؟ أنا َفُخوٌر ِبَك، َرفـَْعَت رأِسي، ُروُحك وَماُلك ِف سبيِل هللِا، و   

 الِت.أنا َفُخوٌر ِبَك إىل آخِر َحياِت، أعرُف أنََّك َُمُبوٌس ظُلًما، أَدعو هللاَ لَك ِف صَ 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ك ليَناُِبَكُنـَْفَتِخرُ 

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
الَتاِسع -ُُمَمَُّد َخرْيِ اإلبراهيم      

ُأَحيِِي َذِلَك اجْلُْنِديَّ الَِّذي ََيِْمي َوَطِّن اْلَعزِيز، َهَذا اْلَعَمُل الَِّذي يـََناُل بِِه اْلَعاِمُل    
َناِن اَل متسُّهَما النَّاُر َعْيٌ َبَكْت ِمْن َخْشَيِة  َوَعَد َرُسوُل الِلَِّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:" َعيـْ َصِلى الِلَّ

 ."الِلَِّ َوَعْيٌ بَاَتْت َُتُْرُس ِِف َسِبيِل الِلَِّ 
إليك أَُقوُل ُكلَُّنا ِبك  اَل َُتَْزن فَإن ُمتَّ ُمتَّ َشِهيًدا، و إن بَِقيَت نِْلَت اأْلَْجَر،    

 .ْفَتِخرُ نَـ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ُرِجالٌُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
 التاسع -ُممد ُممود أبو الفول

َعَلى ُحُدوِد الَوَطِن رَِجاٌل ََيُْموَن ُحُدوَد الَوَطِن الَغاِل ِمْن ُكلِِ ِاْعِتَداء، رَِجاٌل       
، َوُهَو اَل َيْدرِي َهْل أحُبوا َوطََنِهْم، َيْذَهُب اجلُْنِديُّ ِإىَل الُكتَـْيَبِة َعَلى ُحُدود الَوَطنِ 

 َسيَـَرى َأْهلُه َمرًَّة ُأْخَرى أَْم أَنَُّه َسَيْسَتْشِهُد؟
يـََناُم الـُمَواِطُن وَُكلُُّه ثَِقٌة بَِأنَّ ُهَناَك رَِجااًل يَِقُفوَن َعَلى احُلُدود ِلَمْنع َأيِِ ِاْعِتَداء،       

َي بَِأْسِلَحِتُهْم، يـَُراِقُبوَن، يـَْنظُُروَن، َوُهْم رَِجاٌل يَِقُفوَن اآلَن َعَلى احُلُدود ُمـْمِسكِ 
 .َجاِهُزوَن. َوَطٌن تـَُفوُح ِمْنُه رَاِئَحُة املـَْسِك، ُدْمُت يَا َوَطّن صامًدا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ح ل ِميُي

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
  الَتاِسع -ُعْمر ُمَناِور العزام  

 يَا إَلي،
َّ َحَّتَّ ُأَجاِهَد اْلَعُدوَّ َوُأَحاِفُظ َعَلى َلَقْد َُتَقََّق ُحْلِمي، وَ   لَِبْسُت الِزِيَّ اْلَعْسَكرِيَّ اأْلُْرُدِنِ

َهِذِه اأْلَْرِض اْلَمِجيَدِة، سأدافع َعْن أْرَضْي َهِذِه َحَّتَّ آِخِر نـََفٍس ِِف ُعْمرِي ِلَكْي 
نـَْفِسَها الَِِّت َعِشَقَها  أْحِْي النَّاَس، فـََهُؤاَلِء النَّاُس َأْهِلي، َوِمْن اأْلَْرضِ 

 ..َعْهًدا سأحافظ َعَلى تـَُراِب َهَذا اْلَوَطِن اْلَعرِيِق..َأْجَداِدي
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ج ن ود ُاأْل ْرد ن ُِ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
 الَتاِسع -ُعَديُّ ُُمَمَِّد القرعان 

ُّ َصُبوٌر َعَلى التـََّعِب َوا      ْلَمَشقَِّة ، َحرِيٌص َعَلى ِْحَايَِة ِديِنِه َوِعْرِضِه اجْلُْنِديُّ اأْلُْرُدِنِ
ُشَجاٌع  َقِويٌّ اَل ََيَْشى اْلَمْوَت ، َبْل َيْطُلُب الشََّهاَدَة ، ثَاِبٌت ِعْنَد اْلَمْعرََكِة ، َفرٌِح ِإَذا 

 . انـَْتَصرَ 
ُّ اْلَكِثرَي ِمْن التَّْضِحيَ       اِت ِف َسِبيِل الِلَِّ ، َوَعَلى أْرض َلَقْد َقدََّم َجْيُشَنا اأْلُْرُدِنِ

 . اأْلُْرُدنِِ َجَرْت اْلَعِديَد ِمْن اْلَمَعارِِك َكُمْؤتََة َواْليَـْرُموِك َواْلَكَراَمةِ 
 . َهِذِه ُجُنوُد اأْلُْرُدنِِ ، َتْسَهُر اللََّياِل ، َواَل تـََناُم َحَّتَّ َُتِْمَي ثـََرى اْلَوَطنِ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ُاحْل د ودُِ َُحاِرس 

ُ
   الَتاِسع -َغْيُث ُأَساَمةَ   

 . إليك أَيُـَّها اجْلُْنِديُّ َعَلى احلُُْدودِ    
إن أْعتَـُز بَِعَمِلِك ِف ِْحَايَِة اْلَوَطِن ، يَا َمْن يـَبـَْقى ُمْستَـْيِقظًا َطَواَل اللَّْيِل           

اِفَئِة لِتـَُؤمَِِن لََنا اأْلََمان ، َومَتَْنَع َعنَّا َوالنـََّهاِر ِف احلَْرِِ َواْلبَـْرِد َوََنُْن نَاِئُموَن ِف اْلُفرُ  ِش الدَّ
 .اأْلَْعَداء

 . يَا َحاِرَس احلُُْدوِد أَْنَت أََمل ُكِل ُمَواِطنٍ  
َناِن اَل مَتَسُُّهَما النَّاُر َعْي َبَكْت          ُ َعَلْيِه َوَسلََّم : "َعيـْ قَاَل َرُسوُل الِلَِّ َصلَّى الِلَّ

 ."َيه الِلَّ َوَعْي بَاَتْت َُتُْرُس ِف َسِبيِل الِلَِّ ِمْن َخشِ 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ََُلجئٌُ

 أبو زيتون الفيصل رجائي

الالجُئ هو الفرُد الذي ُأخرَِج من ديارِه و وطِنه اضطرارًا، فهؤالِء شعُب فلسطَي 

وشعُب سوريا  قد ُأخرجوا من بالِدهم خوفًا وهلًعا، ومنهم من بَِقَي يُدافُع ويهاجُم 

الديِن. الالجُئ بعيٌد بـجسِمه عن أرِضه لكنَّ قلَبه مـُْمَتِلئ بـُحُلِم العودِة إىل  أعداءَ 

 ديارِه.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 يَاُِفَلْسِطي ُأَْنِتُلََنا

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ 
الَتاِسع –زِيد َبَشار ذينات   

 ِفَلْسِطُي الَِِّت تـَُناِدي بأعلى َصْوِت اأْلَْبرِيَاءِ 
ِطُي ِف ُدُموِع الشَُّهَداِء َواأْلَْطَفاِل اأْلَْنِقَياءِ ِفَلسْ   

 َكْم ِمْن ظُْلٍم َُتَمََّلِت ؟
 َوِمْن أَْيَن يَا فـََتاُة أَتـَْيِت؟

 ِمْن ِباَلِد االبطاِل َوالشَُّهَداء
 ِباَلٌد اَل تـُْنِجُب اال الشَُّهَداء

 يَا ِفَلْسِطُي أَْنِت لََنا
 
 
 
 
 
 
 



 
 األ ْرد نُي

                                                             
 الَعاِشر –يَزُِن ِبسَّام اللبابنة 

َنا َدُؤوٌب،        َنا ِمْن الُقُلوُب، حِبُبِِِه تُـَحلُّ الُكروب، َوُهَو بِاخَلرْيِ َعَليـْ األُْرُدنُّ أَْغَلى َعَليـْ
َلْن َأُكوَن َمْنُكوٌب، َوحِبُبِِِه َوُهَو ِعْنَد اجَلِميِع َُمُْبوٌب، فَالدِِفَاُع َعْنُه َمْرُغوٌب، َوحِبُبِِِه 

ُر َمْسُحوٍب، َوِإَذا ُأِصيَب األُْرُدنُّ فَالِرَِجاُل إليه  َرْت الُقُلوُب، َوِمْن أَْرِضِه أَنَا َغيـْ ُعمِِ
 َتؤوب ، َوُحـبُّـَنا َلُه َأْصَبَح َعَلى أَْرِضِه َمْكُتوب. َفَكْيَف َأِصُف األُْرُدنَّ؟!

َراُت َوالثََّمرَاُت، ُهَو الَِّذي تـََعاقـَْبت َعَلْيِه احَلَضارَاُت، َوُهَو أَْرُض األُْرُدنُّ ِفيُه ا     خلَيـْ
احَلَشِد َوالرِِبَاط َوااِلنِْتَفاَضات، األُْرُدنُّ َقِوٌي، ِفيه الدِِفَاُع اجَلوِِيُّ َواأَلْرِضيُّ 

بَّابَاُت، الصََّوارِ  رَاُت َواَل َيْستَـْعِمُل َهِذِه َوالـِمْرَوِحيَّاُت، ِفيُه الـمَداِفُع َوالدَّ يُخ َوالـُمتَـَفجِِ
اأَلَدَواِت إاَل َجْيٌش َوُشْرطٌَة َيْسَهُروَن َعَلى األُْرُدنِِ الَكِثرَي ِمْن اللَّْياَلت. َفَكْيَف َأِصُف 

 األُْرُدنَّ؟!
لَّــِِت َخاَضــَها ِإمَّــا لِلــدِِفَاِع اَل نـُْنِكــُر َأنَّ لِلَجــْيِش األُْرُدِنِِ ِبِصــمًَّةَكِبريَة ِف احلُــُروِب ا       

َعْن أَْرِضِه َأْو الدِِفَاِع َعْن الَوَطِن الَعَرِبِ؛ أِلَنَّ اجلَْيَش األُْرُدِنِ َساَهَم ِف َعِديـِد الــَمَعارِِك 
ُرَهـا، فَـِإْن كـ اَن َهـُؤاَلِء َعَلى رَْأِسَها َمْعرََكُة الُقْدِس َوَمْعرََكُة بِاب الَوْاد َو َمْعرََكـُة جنـي َوَغيـْ

. َفَكْيَف َأِصُف األُْرُدنَّ؟!  رجاالُت األُْرُدنِِ
ــٌي َوَأِب، بـَلَــٌد َعَلــى َغــريه َعِصــيٌّ، بـَلَــٌد بِــاخَلرْيِ         ــِويٌّ، بـَلَــٌد أَِم ــٌد َعزِيــٌز َوَق األُْرُدنُّ بـََل

 َمْرِوي. َفَكْيَف َأِصُف األُْرُدنَّ؟! 



ــــــِباَلِد الَعرَ       ــــــْن ال ــــــوَّة الِفْكرِيَّــــــة األُْرُدِن ِم ــــــارِبَِة، َوالُق ــــــوَِّة الَعْســــــَكرِيَّة الضَّ بِيَّــــــة ذات الُق
َعـــاِيرُي الَّـــِِت تـََتَميـَّـــُز ِِبـَــا األُْرُدنُّ 

َ
احَلَضـــارِيَّة، َوااِلْخَتَاَعـــات الِعْلِميَّـــة التكنولوجيـــة ، َهـــِذِه امل

 ُف األُْرُدنَّ؟!َستَـْرتَِقي بِاألُْرُدنِِ ِإىَل َأْعَلى الِقمَِّة، َفَكْيَف َأصِ 
األُْرُدنُّ بـََلٌد ِفيُه ِمْن اجَلَماِل َشْيُء َبِديَع، َوِمْن الُقوَِّة َشْيٌء ُمرِيٌع، َفَكْيَف           

 تُرِيُدوَن َِلََذا البَـَلِد ِإْن يِضيُع. َفَكْيَف َأِصُف األُْرُدنَّ؟!
 العباد، َولَْيَس َعَلْيِه َأْن يـَْنزَِل ِمْن َمَكانَِتِه األُْرُدنُّ بـََلٌد ِمْن أَقْـَوى الِباَلِد، ِفيُه َخري       

 َواَل ِف َأي ِميَعاٍد. َفَكْيَف َأِصُف األُْرُدنَّ؟!
األُْرُدنُّ بـََلٌد َفِقرٌي بِاملـَِياِه َوَهَذا َشْيٌء َلْن يُوِقُف جَمَْراُه، َوَسَنبـَْقى نَُداِفَع َعْن         

يًعا ِفَداُه، َوَسَنبـَْقى َنِسرُي َعَلى ُهداُه، فـََيا ُربِِ ِاْحِم َْحَاه، َونـَبـَْقى نـَْهَواُه،  فـََنْحُن َجَِ
 األُْرُدنَّ َواِحِم ِْحَاه. َفَكْيَف َأِصُف األُْرُدنَّ؟!

يـَْعَمُل األُْرُدنُّ َعَلى إِْنَشاَء الِفَئاِت الُعْمرِيَِّة ِبَشْكٍل َصِحيٍح ِمْن أْجِل أْن َيُكون     
ُدِنُّ ِجياًل َذا قـََواِعَد ِفْكرِيٍَّة َسِليَمة، فكيف أصف األردن ؟!اجلِيُل األُرْ   

األُْرُدنُّ قَاَدُه أَقْـَوى الِرَِجاِل الثَِِقاِل، الِذيَن يـَْزَرُعوَن ِِف قـُُلوِب النَّاِس اأَلَمُل،        
، لَْيَس لِلَمَناِصِب َواَل للجاه َواَل  َحالَّ

َ
َا ِمْن أْجِل َردَْع َويـَْفَعُلوَن أِلَْجِلِهْم امل لِلَماِل ِإَّنَّ

 األوغال. َفَكْيَف َتِصُف األُْرُدنُّ؟!
َأوَُّل َمْن قَاَد َهَذا البَـَلَد الشَّرِيُف احُلَسْي. طَيََّب هللاُ ثـَرَاُه. َكاَن َمْعُروفًا بِاخلَُطِب      

ْدِق َواأَلَمانَِة، وََكاَن َيْكَرُه اخلَِيانَةَ  ، َوَحقََّق ِلِلُْرُدنِِ الَفرَح وََكاَن يـََتَجاَهُل الرَّنَّانَِة َوالصِِ
 النََّكَباِت، َوقـَلََّل الَكِثري ِمْن ااِلنِْتَكاَسات.. 

َلُك َعْبدهللا اأُلَوُل طَيََّب هللاُ ثـَرَاُه،َوبَِقرْبِِه أَْرَضاُه َوِمْن اخَلرْيِ َقْد          
َ
َُثَّ تاَله امل

َسِبيِل احَلقِِ َوالدَّْعَوُة ،َكاَن ِمْن أَْفَضِل الشَُّعَراِء َواخلُطََباِء، َوِمْن  َأْعطَاُه، َوَقَضى ََنُْبِه ِِف 
َرِة الُكَتاب.  ِخيـْ



َلُك َطاَلل بـَََن لِلنَّاِس الَكِثري ِمْن       
َ
َلُك َطاَلُل. طَيََّب هللاُ ثـََراُه. امل

َ
َُثَّ تاَله امل

ْسُتور األُْرُدِنِ، لُِيِقيَم بِِه الَعْدَل بـَْيَ األنام، أمََتَنَّ اآلَمال، َوَحقََّق َلُْم احمَلال، َوَضَع الدُّ 
 َأْن يـُْرِضَيُه هللاُ ِف آِخَرتِِه. َفَكْيَف َأِصُف األُْرُدنَّ؟!

ِلُك بَن َلُه تَارَيًا        
َ
ِسريَِة احُلَسْيُ ِبْن َطاَلل. طَيََّب هللاُ ثـَرَاُه. َهَذا امل

َ
َُثَّ َأْكَمل امل

زِيَد. َفَكْيَف َأِصُف جمَِ 
َ
يًدا ِمْن َأْضُلٍع ُفواَلِذيَّة َوَحِديد، َكاَن َيُِبُّ اخَلرْي َويـُْعِطي امل

 األُْرُدنَّ؟!
َُثَّ َساَر بالرِْكِب، َملُكَنا َعْبدهللا الثَّاِن اِْبُن احُلَسْي. َأطَاَل هللاُ ُعْمَرُه، َعْبدهللا       

أَلَماِن، َفاَل َأِجُد َكِلَماٍت ِلَوْصِفِه َتاَلَشْت َكِلَماِت ِلَوْصِف َهَذا الثَّاِن َحقََّق ِلَشْعِبِه ا
. َفَكْيَف َأِصُف األُْرُدنَّ؟! ْلِك َفَسكَّتُّ

ُ
 امل

، َسَأَظلُّ َعاِجزًا َعْن      َمْهَما َكَتْبُت ِمْن الَكِلَمات، َوَمْهَما َوَصْفُت بـََلَد األُْرُدنِِ
ََحبَِّة الَوفَاِء، َلِكنـََّها كَ 

اً.. األَُرْدن أَْرُض امل ِلَماٌت َجَأَش ِِبَا الصَّْدُر، فَِاْنطََلَق الَقَلُم ُمَعربِِ
 َوالَعطَاَء... َوُروُحَنا َلَك َسَتبـَْقى ِفَداء. َفَكْيَف َأِصُف األُْرُدِن؟!

 
 
 
 
 
 

ُ
ُ
ُ



ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

ُالفصلُاخلامس
ُ.احل ر ِية ُوالطبيعة َُوالَربِيعُ 

ُ
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 َاحْل ر ِيـَةُ 

                                                 
   التاسع-يَزُِن َهاِشُم  و َمْهِديُّ ُُمَمَّد 

 َاحْل ر ِيـَةُ 
يٍل َوَشْيٍء َأَْجََل ِمْنهُ    ِهَي الَِِّت تَْأُخُذَك للتـَّْفِضيِل بـَْيَ َشْيٍء َجَِ

 َاحْل ر ِيـَةُ 
اِة َواْلَغَضَب َحَّتَّ اَل َتُكوَن ُمَقيًَّدا بِاْلُقُيوِد بـَْيَ أَْرَبِع تـَنَـفُُّس َعْنَك مصاعَب احْلَيَ  

 .ُجْدرَانٍ 
 َاحْل ر ِيـَةُ 

 .َأْن َتْذَهَب َحْيُث تُرِيُد الذََّهاَب، َأْن َتُكوَن ُحرًّا مبَا تـَْفَعلُ  
 . َهِذِه ِهَي احْلُرِِيَُّة الَِِّت ُتْشِعُرَك مبَْعََن احْلََياةِ 

 
 
 
 



 
 
 

ِِتُأحلىح ر ِيَُ  

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  
الَتاِسع –ُُمَمٌَّد َجوََّدْت اْلُوْديَاُن   

، َوَجَعَل يـَْنظُُر ِإىَل طَائٍِر َُمُْروم ِمْن احْلُرِِيَِّة،      َوْقف طَائٌِر َيُِبُّ احْلُرِِيََّة َعَلى ُغصٍِ
  . َوالنـَّْوم يَِعيُش ِف قـََفٍص َذَهِبٍِ َحْيُث اأْلَْكُل َوالشُّْرب

 قَاَل طَائُِر احْلُرِِيَِّة لِلطَّائِِر اْلَمْحُروِم : َماَذا تـَْعِرُف َعْن احْلُرِِيَِّة ؟ - 
َها َشْيًئا ، فَأن أبقى ِف اْلَقَفِص اجلَِْميِل أَْهَوُن َعليَّ ِمْن  - قَاَل : اَل أُرِيُد أن أْعِرف َعنـْ

  . أحْبَث َعْن الطََّعاِم اْلَقِليِل ِِف الطَِّبيَعةِ  أن أبقى ِِف الشَّْمِس احْلَارَِقِة، و أن
ٌر َجاِهٌل، اَل تـَْعَلُم َعْن احْلُرِِيَِّة شيًئا، فَأَْنَت   - قَاَل طَائُِر احْلُرِِيَِّة : اَل ، اَل ، أَْنَت طَيـْ

َها،إِنا َشْيٌء َعِظيم، َو َلْو ُكْنَت تـَْعِرُف طَْعَمَها ِلَما قـُْلُت     . َهَذا اْلَكاَلمِ َُمُْروٌم ِمنـْ
 قَاَل الطَّائُِر اْلَمْحُروُم : ُهَنا تأكل الطََّعاَم اللَِّذيَذ، وّتَّتء ِمْن اْلُمْفََتَِساِت اْلُمِخيَفِة  -
 . قَاَل طَائُِر احْلُرِِيَِّة : َصَدْقَت َلِكنَّ طَْعَم احْلُرِِيََّة أحلى - 
 
 
 
 
 



 
 
 

ُ!!س ْبَحاَنَُخاِلِقَها

ُ
 تَاِسع -العزام ِيان  

 .ُكْنُت يـَْوًما َماِشًيا ِف الطَّرِيِق فـََنَظْرُت ِإىَل الطَِّبيَعِة فـََوَجَدتُـها تـَْفَتُح النـَّْفسَ   
 !قـَْلُت : َما َأَْجََل اْلَكْونَ   -
بَة؟ -  !فـََقاَل ِل َصِديِقي : َلْو تـَْعَلُم َكم ِهَي الطَِّبيَعُة َخالَّ

  !َفُسْبَحاَن ِمْن َخْلِقَها 
يِلة َوَصْوُت تـَْغرِيدَها َجَِيل  !فَالطُُّيوُر َجَِ

 !َما َأَْجََل السََّماَء َواْلغُُيومَ  
 .َما َأَْجََل الطُُّيوَر! َوِهَي ِف السََّماءِ  
 !َما َأَْجََل اْلَكائَِناِت احْلَيََّة ُكلََّها 
 !ُسْبَحاَن َخالِِقَها  
 
 
 
 
 



َيا نـْ َُسَعاَدة ُالدي

                                                                
  التَّاِسعُ  -ََجَاُل ُُمَمَِّد أَبُو زَيـُْتوٍن  

بَة َحْيُث تـَْزُهو ِبَصْوِت اْلَعَصاِفرِي َوبَِلْوِن اْلُعْشِب           الطَِّبيَعُة تِْلَك اْلِبَقاع اخلَْالَّ
 .رَّ َوأْصَفرَّ َوأبـَْيضَّ اأْلَْخَضِر الَِّذي َيْشرَُح الصَّْدر وباألزهار الَِِّت تـَْزُهو بِأَْلَواِِنَا ِمْن أْحَْ 

َقرِيًبا ِمْن ُهَناَك َكاَن ُعْصُفوٌر يَِعيُش ِف قـََفِص و آخر يَِعيُش ِِف الطَِّبيَعِة، َكاَن         
ا؛  اأْلَوَُّل ِعْنَدُه ُكلُّ َما يـََتَمنَّاُه، وََكاَن الثَّاِن يـَْبَحُث َعْن طََعاِمِه، َلِكنَُّه َكاَن َسِعيًدا ِجدًّ

نـَْياأِلَنَّ   . ُه يـََرى ُكلَّ ََجَاِل الطَِّبيَعِة َوَيْستَـْنِشُق َهَواًء نَِقيًّا، َلَقْد َكاَن ََيُسُّ ِبَسَعاَدِة الدُّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ُك ليَها ُإهناُاحْلََياة 

                                                                
 التَّاِسعُ  -َأْْحَُد ُُمَمَِّد اللبابنة 

َقَظْت َكاَنْت ِف َصَباٍح بَاِكٍر َكاَن عَ  ..   َلى الشََّجَرِة َْحَاَمة نَاِئَمة، َوِعْنَدَما اْستَـيـْ
َجائِِعة، َفطَاَرْت تـَْبَحُث َعْن الطََّعاِم، فـََرَأْت ُشبَّاًكا َمْفُتوًحا فَدَخَلْت ِمْنُه فـَرََأْت 

 .ُعْصُفورًا ِف قـََفٍص . َفَذَهَبْت إليه
  قَاَلْت َلُه : َماَذا تـَْفَعُل ُهَنا ؟   -
  . قَاَل : أْلَعُب َوآِكُل الطََّعاِم اللَِّذيذِ   -
  . قَاَلْت احلََْماَمُة : أال ُأَساِعُدَك ِف اخْلُُروِج ِمْن ُهَنا  -
قَاَل: ِلَماَذا تريدينّن أن أْخرُج ِمْن ُهَنا ؟ فأنا ُمْرتَاٌح، ُهَنا أَْلَعُب َوآِكُل أََلذَّ   -

 .الطََّعام
  . َك َُمُْروٌم ِمْن َشْيٍء َعِظيمٍ قَاَلْت احلََْماَمُة : َلِكنَّ    -
 !قَاَل اْلُعْصُفوُر : َوَما َهَذا الشَّْيِء اْلَعِظيِم ؟  -
 !قَاَلْت احلََْماَمُة :إِنا احْلُرِِيَّة   -
َضِحَك اْلُعْصُفوُر َوقَاَل : َوِلَماَذا أُرِيُد احْلُرِِيَّة؟ َوَما ِقيَمُة احْلُرِِيَِّة؟ إن َلَْ َأْسَتِطْع  -

الطََّعاِم اللَِّذيِذ ؟ َوِإَذا َخَرَجْت َفَحَياِت ُمَعرََّضٌة لِْلَخَطِر ِمْن اْلِقَطِط َأْكَل 
 .َوالنُُّسورِ 



قَاَلْت احلََْماَمُة : إنك َجاِهٌل َمْعََن احْلُرِِيَِّة، إِنا احْلََياُة ُكلَُّها، فَإذا ََلْ َتُكْن ُحرًّا  -
 فَأَْنَت َلْسُت ِمْن اأْلَْحَياِء .

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ..رِْفقٌُ

الَتاِسع -َأْشَرف الشديفات   
َها           قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُُمَذِِرًا: "َعُذَبْت اِْمَرأٌَة ِف ِهرٍَّة َسَجَنتـْ

َها َوالَّ هِ  َها ِإْذ َحَبَستـْ َها َحَّتَّ َماَتْت َفَدَخَلْت ِفيَها النَّار اَل ِهَي َأْطعَمتَها َوَسَقتـْ َي تـَرََكتـْ
 تََأكَُّل ِمْن خَشاش اأَلْرِض"..

َيُدلُّ احَلِديُث الشَّرِيُف َعَلى تنظيم ُسُلوِك اإِلْنَساِن َحَّتَّ َمَع َغرْيِ َبِّن           
ْْحَة ِف ِجْنِسِه، َوِمْن َذِلَك َدَعْوتـُُه ِإىَل الِرِْفِق بِاحلَيَـَواِن؛ فَِللَحيَـَواِن َنِصيٌب َمنَّ الِرِْفق َوالرَّ 

نُـَنا احلََياِة، فَاحلَيَـَواُن عاَل َكَعاَلَِ اإِلْنَساِن َلُه ِميَزاتُِه َوِإجَيابِيَّاتُِه َوَسْلِبيَّاتُِه، َوَقْد َحثَـَّنا َديْـ 
 احلنيف َوِإْساَلمَنا الَكرمُِي َعَلى اللُّْطِف بِاحلَيَـَواِن َوِإْطَعاِمِه َوااِلْهِتَماِم بِِه. 

 هللِا َأْن َُيَنَِِن قـُُلوب َبِّن الَبَشِر ِف التـََّعاُمِل َمَع احلَيَـَواِن. فَأدَعو ِمنْ     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ُالقائد ُوالنملةُ 

                                                      
 الَساِبع -ُُمَمَّد طَارِق أَبُو زَيـُْتون 

 قـَْريٍَة َمِليَئٌة بِالنَِِعِم َُيْكى َأنَّ قَاِئًدا ِاْْسُه ُسَلْيَماُن، َكاَن قَاِئًدا ُمْسِلًما َيْسُكُن ِف       
َرٍة، َكاَن َيْسُكُن قـَْلَعَة ِاْْسَُها )قـَْلَعُة كاراجيسار(، ِإنَـَّها  َراِت، وََكاَن َلُه َعُدوٌّ ُذو ِخبـْ َواخلَيـْ

ة َنُه َعَلى قـَْريَة ُسَلْيَمان اخَلريِِ  ..قـَْلَعٌة َكِبريٌَة، فـََلْم تـُْرِضه ُكلُّ أَْماَلِكِه، فـََوَضَع َعيـْ
قـَرََّر الَقاِئُد الَعُدوُّ َأْن يـَْغُزَو قـَْريََة ُسَلْيَماَن، فـََوَصَل اخلَبَـُر ِلُسَلْيَماَن َأنَّ الَعُدوَّ      

َََهََّز ُسَلْيَماُن َوُُمَارِبُوُه لِلدِِفَاِع َعْن قـَْريَِتِهم، َواَْنطَلَق الَعْدُو ِإىَل قـَرْ  يَة َسْوَف يـَْغُزو قـَْريـََتُه، 
ن، فَاْضَطرَّ ُسَلْيَماُن ِإىَل التـََّراُجِع، َُثَّ َجَلَس ِِبَاِنِب َشَجَرٍة، فـََرَأى ََّنَْلًة َُتِْمُل ُسَلْيَما

َها فََأَعاَدْت الـُمَحاَوَلَة ثَانَِيًة َوثَالِثًَة َحَّتَّ ََنََحْت.  ِقْطَعَة ُخَبٍز، َسَقَطْت ِمنـْ
ْيَأْس َحَّتَّ ََنََحْت، ََجََع ُسَلْيَماُن َجيَشُه، َوَبثَّ ِِف فـََقاَل ُسَلْيَماُن: َهِذِه النَّْمَلُة َلَْ تَـ     

ُروِحِهْم الُقْدرََة َوَعَدم اِْلَيأس، َوَغزَا َغْزَوًة َحَّتَّ اِنـَْتَصَر َعَلْيهْم، َفَسطََّر ِبَذِلَك اِنِْتَصارًا 
 َعِظيًما.

ُ
ُ
ُ

 



 
َُوالَقَمرُ   الَشْمس 

 

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  
الثامن -ُمود فـَرَج أَبُو الفولُمَْ    

يَلٌة َكِبريَة بـَْيَضاُء َكبَـَياِض الثَـّْلِج تُِنرُي السََّماَء لنَّا ِِف اللَّْيِل َكِمصباٍح يُِنرُي  الَقَمُر َدائَِرٌة َجَِ
َنا النـََّهاُر. نـَْيا، أَمَّا الشَّْمُس َفِهَي ََنٌَّم َأْصَفر ُيِضيُء َعَليـْ  الدُّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ُالربيعُ 

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
 الثَاِمن –ُعَباَدُة َْحَْزة أَبُو الفول 

َ َعْن َهَذا الَفْصِل        اَل أَْعِرُف َكْيَف ِهَي اجُلَمُل أَْو الَكِلَماُت الَِِّت أَْبَدأُ ِِبَا أِلَُعربِِ
ِكنَِّّن َسُأْخربُُكْم بَِقِليٍل َعْن َذِلَك َوطَِبيَعتِه؟! َلْن َأْسَتِطيُع َوْصَف ََجَاَِلَا الَكاِمِل أََبًدا، َولَ 

ْحِر..   السِِ
ِعْنَدَما تـَْنظُُر ِإىَل السََّماِء، تـََرى الطُُّيور ُُتَلُِِق ِف السََّماِء الِزرقاء لِتَـْهُبَط ِإىَل        

رَّاٌق، َوالتِِاَلُل اأَلْرِض اخَلْضرَاء َواأَلْشَجاِر الَكِبريَة، َحْيُث الشَّْمُس ُمِنريَة، َوالُعْشُب بَـ 
َها َمْشَربـَُنا،  َها َمْأَكلَُنا، َوِمنـْ َشاُِمٌَة، َوالُوُروُد ُمْزِهَرٌة تـَْرِوي النـُُّفوَس َوالُقُلوَب.. طَِبيَعٌة ِمنـْ

َها ِعاَلُجَنا، طَِبيَعٌة َُتِْمُل َأْسَراَر الكون، تُِبُي لِنَّا َعْظَمَة اخلَاِلِق الَعِظيُم ِف َخْلِقهِ   َوِمنـْ
 .لِلَكْوِن الَواِسعِ 

 
 
 
 
 
 
 



  
ُقـَْلَعة َُعْجل ونَُ

                                                     
 الثَاِمن –ُعَباَدُة َْحَْزَة أَبُو الفول 

َا َلَْ أَُزْرَها، َلِكنَِّّن َشاَهْدُت قـَْلَعًة َأَْجََل ِمْن اخلََياِل، قـَْلَعًة َسَحَرِت الُعُيون،       ُرمبَّ
 نَّْت ِِبَا الطُُّيوُر، ِإنَـَّها قـَْلَعٌة َعْجُلوُن.. َوَجَذْبِت الُقُلوَب، َوتـَغَ 

َهِذِه الَقْلَعُة الَكِبريَُة َجَذَبْت الَكِثرُي ِمْن النَّاس، َوِفيَها َمَناِظُر تـَْنـُقلُـَنا ِإىَل َعاَلٍَ َكِبري،     
اُِمََة. َولِيسِت الَقْلَعُة ِهَي تـََرى ِفيه ِإْبَداَعاِت الَعْصِر الَقِدمِي، َوتـََرى اآلثَاَر الَعِظيَمَة الشَّ 

َها َيْشُعُرَك أَْيًضا ِبَذِلَك اجَلَماِل ُكلِِهُ   .اجَلِميَلُة َفَحَسُب، َبْل الطَّرِيُق ِإلَيـْ

 


